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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

الَ ُيكَلُِّف ّللاهُ َنْفسًا ِإالَّ ُوسَْعَها َلَها َما " 

 َكسَبَْت َوَعَليَْها َما اْكَتسَبَْت َربََّنا الَ 

ُتَؤاخِْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأخْطَْأَنا َربََّنا 

َوالَ َتحِْمْل َعَليَْنا ِإْصًرا َكَما حََمْلَتُه 

َعَلى الَِّذيَن ِمن َقبِْلَنا َربََّنا َوالَ 

ُتحَمِّْلَنا َما الَ طَاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف 

َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرحَْمَنآ َأنَت َمْوالََنا 

 ".ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلكَاِفِرينَ َفانصُ 
 

 (صدق هللا العظيم)

 

 
 سورة البقرة"

 "682اآلية 
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 : عن القدس الحميد الثاني عبد السلطان يقول
إنها أرضنا في كل وقت وفي كل زمان ...لماذا نترك القدس "

وستبقى كذلك، فهي من مدننا المقدسة، وتقع في أرض 
 " .تظل القدس لناإسالمية ، البد أن 
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 األستاذ الدكتور عماد عبد السالم رؤوف:كلمة املؤرخ الكبري 

 بسم ّللا الرحمن الرحيم

 

الثالث عشر والرابع عشر )بع والثامن للهجرة امرت االمة االسالمية يف القرنني الس

واجته حبالة انكماش سياسي وحضاري بدأ باالطراف الشرقية والغربية ( للميالد

لالقاليم املركزية منها ، وهو ما جتلى بسقوط العراق يف املشرق بيد املغول ، وسقوط 

تراجع العامل االندلس يف الغرب بيد االسبان ، فلقد ادى هذان التطوران اخلطريان ، اىل 

 ودخوله اىل فرتة قاسية من تارخيه ، االسالمي ، امام التحديات

 لواجهة تغريت موازين القوى من جديدبصعود الدولة العثمانية اىل ا و

 واصبحت اسطنبول وسالطينها ، قوة دولية ال يستهان بها ،

ا احلاضر وقتنكتبت املؤلفات العديدة يف التاريخ العثماني وحماولة فهمه وتدوينه ، ويف 

 الدكتور السيد و ن فاحل الكيالنيالدكتور مجال الدي ، تلميذنا، تصدى مع املتصدين

 كتاب، ووجدته قد خلص جوانب عدةال راجعت، ولقد لصميدعيزياد محد ا

 من التاريخ العثماني،

همة، وأعجب ي بوجه خا  ال سيما التاريخ السياسي وبعض اجلوانب احلضارية امل

لتاريخ هذه الدولة الكبرية املرتامية األطراف، ويف تضاعيف حقبة زمنية  هاستيعاب

 بذلك،لكتاب الرواج الذي يستحقه، فهو جدير جاوزت الستة قرون عددًا، وأنا أمتنى ل

 .العلمية النافعة هماليف كل أع الباحث وأدعو اهلل تعاىل أن يوفق.

 

 عماد عبد السالم رؤوف. د. أ
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 الفصل األول
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 مدخل

 

يف بغداد يف منتصف القرن  الكالسيكية يف الوقت الذي ضعفت فيه اخلالفة العباسية

الثالث عشر امليالدي وتنازع فلوهلا الرتك ومن بعدها املغول، ظهر يف / اهلجريالسابع 

اجلزء الشمالي من آسيا الصغرى دولة تركية هي دولة آل عثمان تلك الدولة اليت قدر هلا 

 .أن تقود العامل اإلسالمي حنو، مخسة قرون من الزمان

رب بينهما سجااًل، حتى كان الصراع بني األتراك والبيزنطيني مستمرًا، واحلحيث 

اليت سقط فيها اإلمرباطور البيزنطي رومانوس  464/1701كانت موقعة مالزكرد عام 

 .ديوجني أسريًا يف يد األتراك السالجقة، ثم أطلق سراحه وعقدت معاهدة بني الطرفني

وملا كانت الثغور مستقلة عن الدولة البيزنطية وبالتالي فهي ليست يف محايتها، فسهل 

من شن الغارات الرتكية على تلك الثغور، واالستيالء على اجلزء الشمالي الغربي  ذلك

 .404/1701من آسيا الصغرى من البيزنطيني، وأختذ األتراك نيقية مقرًا هلم يف عام 

وصارت بيزنطية نفسها معرضة خلطر اهلجوم الرتكي عليها، ألنها قريبة من قونيه 

 .استوىل األتراك على إمارة إنطاكية 400/1704ام اليت استوىل عليها األتراك ويف ع

قام سليمان السلجوقي مواصاًل فتوحاته فهاجم حلب ولكنه يف ميدان  404/1706ويف عام 

 .املعركة

ثم خلفه أبنه قلج ارسالن الذي حاول أن يقيم قاعدة جديدة يف اجلنوب الشرقي من آسيا 

اصطدم بزعيم تركي آخر يدعى وانشمند الصغرى ، تنفيذًا  خلطة كان رمسها أبوه ولكنه 

 .م077/1176يف عام 

شرع فلج يف فتوحاته يف الشرق ولكنه قتل يف معركة نشبت على ضفاف اخلابور وهو يف 

 .071/1170الطريق إىل املوصل عام 
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رسالن أهتم خلفاؤه مبنطقة آسيا الصغرى، وصرفوا النظر عن االجتاه ابعد موت فلج 

وىل ابنه مسعود على قونيه وجعل لنفسه قاعدة بقيام دولة شرقًا، ومن ثم فقد است

 .إسالمية

أهتم السالجقة بالبناء فبنوا املساجد واملدارس، وأعطوا لواجهة املباني اهتمامًا، وزينوا 

 .الواجهة بالزخارف وباآليات القرآنية، وكذا صورا من النبات واحليوان

إلسالمي، الذي يتصف وبالتجرد ويبعد وهكذا صار للفن الرتكي خطأ مستقاًل عن الفن ا

ثم حتول السالجقة إىل حياة الرتف حتى أظهر الشعب سخطه على األمراء . عن الصور

الذين أنصرف اهتمامهم إىل حياة اللهو وأسباب الدعة وبعدت عنهم روح اجلهاد اليت 

 .اتصفوا بها من قبل

الصوفية، واجتهوا إىل  ثم ظهرت فكرة اجلهاد من جديد، وأندفع عدد من رجال الطرق

ثم ظهرت اإلمارات . وبدأوا يف الدعوة إىل اجلهاد ضد البيزنطيني. بالد األناضول 

 .املستقلة يف غربي آسيا الصغرى مرة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آل عثمان
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عندما اجتاح املغول آسيا الصغرى واجهت إحدى قبائل الغز الرتكية الصعاب واخلوف 

ان وألتمسوا احلماية من خوارزم شاه بة من أرض خرساملغول واجتهت منسحمن خطر 

 .جالل الدين منكربتي فوجهها جالل الدين إىل املراعي القائمة يف مشال غربي أرمنية

ثم عزم سليمان على العودة إىل جنا آسيا الوسطى بعد مقتل جالل الدين، ولكن سليمان 

لقسم األصغر من القبيلة، قتل قرب الفرات قرب حلب فارتد أحد أبنائه وهو أرطغرل با

ليقوم بالعمل مع عالء الدين السلجوقي سلطان . وهم حنو مائة أسرة إىل آسيا الصغرى

فرحب بهم عالء الدين وأقطعهم أرضًا عند احلدود البيزنطية ، وشجعه على . قونية

 .التوسع يف األرض البيزنظية

املستنقعات قرب احلدود  أستقر أرطغرل بعشريته املكونة من حنو مائة أسرة يف أراضي

وجيليى طومانيج وأرم ي طاغ، وترك له ( قرة صوة)البيزنطية بالفرات الغربي يف وادي 

 .حرية توسيع ممتلكاته، يف أرض بيزنطة جريانه يف الشمال

ولد ألرطغرل ولدا أمساه عثمان، وعثمان هذا نشأ بني احلروب  606/1500ويف عام 

 .والغزوات

أبيه يف حماربة البيزنطيني حتى نال شهرة عظيمة ولقب بقره  وملا شب سار على قدم

توفى أطغرل يف سن  607/1501ويف عام ( إده باىل)عثمان، وتزوج بابنة شيخ يسمى 

 .التسعني

 

 

 

 

 

 

 (1250-055/1544-644)السلطان عثمان الغزى 
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اليت فتحها ( قرة حصار)يف  بامسهأعلن عثمان استقالله وخطب  644/1544يف عام 

 .وأطلق عليها هذا االسم وجعلها مقرًا حلكمه

ألفت اجملاهدون الذين وندوا من أحناء آسيا الصغرى حول عثمان ملؤازرته يف فتوحاته 

ضد البيزنطيني، وكذا مجاعات الصناع والتجار، وعمل مجيع هؤالء يف خدمة آل عثمان 

 .ومناصرتها

ملتحمس الذي أوفدته القبائل قاد عثمان جيشه الذي غذى بعناصر سالمية من الشباب ا

بينما القوى األخرى من املغول والسالجقة منهمكني . الرتكية فتزيد من قوة العثمانيني

 .حروبهم، ولذلك فلم يعكروا على العثمانيني صفو حياتهم يف

بأبناه أورخان، هذا بينما كان ( قرة حصار)منح السلطان العثماني،  077/1277ويف عام 

 .يف سكود املقر السابق للدولة العثمانية حتضاراالعثمان يف دور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1265-056/064/1250)السلطان أورخان 
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وملا توفى . قام أورخان باحتالل بروسه وتقع على سفح األوملبوس 056/1250يف عام 

 .قام أورخان بدفنه يف كنسية القصر 056/1250السلطان عثمان عام 

كم يف البالد وجعل من بروسه املدينة املقدسة آلل عثمان ثم حوهلا إىل مسجد ، وتوىل احل

 .ثم شرع العثمانيون يف إقامة املنشآت الضخمة يف املدينة. 

ثم أنشأ أول جامعة عثمانية وعهد إداراتها وإىل . أورخان على مدينة أزمري استوىلثم 

 .داود القيصرى أحد العلماء الذين تلقوا العلم يف مصر

طيون اسرتداد قونية وبعثوا جبيشهم الستعادتها فشلوا يف خطتهم وملا حاول البيزن

 . 021/1227وهزمهم اجليش العثماني يف عام 

بعد احتالهلا عاصمة لسنجق جديد أقطعه لوىل ( بروسه)ثم قام السلطان أورخان جبعل 

 .أرض احلاكم( خداوند)عهده مراد األول، وأطلق عليها أسم 

ت اليت متت يف عهد أورخان وبفضل أخيه ووزيره عالء عظمت دولة عثمان بعد الفتوحا

الدين ثم تنظيم اجليش، وضربت السكة اجلديدة للعثمانيني، غري سكة السالجقة 

 .وضربت باسم أورخان الغازي من الذهب والفضة والنحاس

كما وضعت القوانني اليت ختدم الدولة، فعالء الدين هو أول وزير يف الدولة العثمانية 

 .معاجلة السكة واللباس واجليش عمل على

 

 

 

 

 

 

 

 (1204-045/1265-064)السلطان مراد األول 
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توفى السلطان أورخان وخلفه على عرش السلطنة أبنه مراد األول، الذي جعل وجهته 

 .شبه جزيرة البلقان

فبعد أن قضى على حماولة بعض الثائرين يف أنقره للتخلص من احلكم العثماني، قاد 

وأختذ من دميتوقة قاعدة حربية وشن محلة شعواء على أمراء . إىل البلقانمحلة عسكرية 

 .البلقان وهزمهم حتى خضعوا لسلطان العثمانيني

سقطت أدرنة يف يد العثمانيني وجعلوها عاصمة هلم يف عام  065/1265ويف عام 

060/1266. 

نه فشل يف حتقيق وقاد البابا أوربانوس محلة صليبية السرتداد أدرنة من العثمانيني ولك

 .هدفه

إال أن ( ووقاجني)قام الصرب بشن هجوم على العثمانيني بقيادة  002/1201ويف عام 

على ضفاف نهر مريج وهزمهم واستوىل على " جرمن"حاجى إيلبكى تغلب عليهم يف 

ممتلكاتهم يف مقدونيه ثم واصل العثمانيون هجومهم فاستولوا على صوفيا ونيسن يف عام 

000-000/12000-1206. 

، (أسكى جامع)ثم أكمل خري الدين باشا فتح مقدونية من غاليبوىل وبنى اجلامع الكبري 

وقام مبعاونة العثمانيني يف بناء اجلامع أنورنوس بك القائد العسكري، ثم استوىل 

ثم فتح العثمانيون . العثمانيون على سرى وكانت حمل نزاع بني الصرب والبيزنطيني

 .اليونانسالونيك يف مشال 

وأثار تقدم مراد األول يف البلقان خماوف البلغاريني فعقدوا حلفًا مع الصرب والبشناق، 

فتصدى هلم احللف القائد العثماني ال ال شاهني وحارب جيوش احللفاء عند بلوشنك، 

 .ولكن القائد العثماني هزم يف املعركة

 . 000/1206وهزم العثمانيون الثائرين يف قونيه يف عام 
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قام علي باشا بن قرة خليل جاندرىل  بعبور جماز نادر على رأس  041/1200يف عام و

ثالثني ألف من جنوده وأحتل مدينة ترنوه ومشاًل، وحاصر علي باشا القيصر شتشمان يف 

 .نيقوبوليس على نهر الدانوب

ثم متت مصاحلة مع القيصر على دفع اجلزية وتنازل للعثمانيني عن سسلسرت القيصر 

بالعثمانيني وخرق االتفاق ، فحاصره العثمانيون عند نيقوبوليس، وفرضوا عليه  غدر

 .التسليم دون قيد أو شرط، وأبقوه على العرش

 .حتالف الصرب مع اجملر والبلغار واأللبانني والبشناق 045/1204ويف عام 

وش ألتقى العثمانيون بقيادة مراد األول مع اجلي( قوصوه)ويف ميدان الطيور السود 

املتحالفة، ونشبت معركة عنيفة بني الطرفني انتهت بانتصار العثمانيني واستشهد مراد 

األول يف امليدان، وهو يتفقد اجلرحى إذ هامجه أحد اجلنود الصرب وطعنه خبنجر 

ثم وقع ملك الصرب الزار أسريًا يف يد العثمانيني، وأكمل بايزيد األول املعركة . غدرًا

 .العثمانيني انتصارًا باهرًااليت انتهت بانتصار 
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 (:1472-076/1204-045)بايزيد األول 

توىل بايزيد األول عرش السلطنة وجعل همه الشؤون العسكرية حتى  045/1204يف عام 

 .لشجاعته يف احلروب" بيلديرم"لقب 

ة سقطت مدينة آالشهر يف أيدي العثمانيني وهي خر ممتلكات الدول 042/1247ويف عام 

البيزنطية يف آسيا الصغرى، ومل متض ثالث سنوات حتى أخضع العثمانيون البلغار 

 .لسلطانهم

انتصارات العثمانيني املتالحقة خوف أوربا الغربية فقام البابا بونيفاسيوس  أثارت

التاسع يدعو للحرب ضد املسلمني يف أحنار أوربا، وإذا باحلملة الصليبية تظهر يف األفق 

جيشًا  044/1246ن سيجسمون ملك اجملر من أن جيمع يف بودا يف عام من جديد ومتك

كبريًا من الفرسان جاءوا إليه من بلدان أوربا، ولكن كان محاس هؤالء الفرسان للقتال 

ضد املسلمني فاترًا، ولذا فقد احلق العثمانيون بقيادة بايزيد هزمية ساحقة باحلملة 

ر وفرسان أوربا الغربية وذلك يف موقعة الصليبية اليت قادها البابا وملك اجمل

 .نيقوبوليس

ثم أجته بايزيد بعد ذلك إىل شبه جزيرة املوره فأنتقم ممن حالفوا البيزنطيني وخرب يف 

 .بالدهم

بعث السلطان بايزيد األول إىل أمري املؤمنني مبصر أن خيلع عليه لقب  040/1244يف عام 

لعامل، وأيد السلطان برقوق طلب السلطان بايزيد سلطان الروم لكي تزداد هيبته يف أحناء ا

 .األول فأجيب بايزيد إىل طلبه

الرابع عشر امليالدي ظهر اخلطر املغولي من / ويف تلك الفرتة من نهاية القرن الثامن 

وهنا أدرك السلطان العثماني .. جديد يقودهم نتيمورلنك وهو من ساللة جنكريخان 

. ملغول على سلطانه فعمل على االستعداد ملواجهتهممراد األول مدى خطورة هؤالء ا
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ولذلك عمد إىل تقوية مركزه يف منطقة آسيا فاستوىل على قونيه من صهره أمري قرمان يف 

 . 044/1241عام 

استوىل العثمانيون على مملكة قسطموني األرم ي فالتجأ هو وغريه  046/1242ويف عام 

سطوة العثمانيني، وحيفزوا تيمور على حرب من األرمن إىل تيمورلنك ليحتموا به من 

 .العثمانيني

بعدما تعرض العثمانيون ألمري  072/1477ثم ظهر تيمورلنك يف آسيا الصغرى يف عام 

فهاجم تيمورلنك سيواس . أرزجنان األرم ي، حيث كان تيمور يرى أن أرزجنان يتبعه

 .وقتل حاميتها وكان فيهم أرطغرل أكرب أبناء بايزيد

 1475-070/1471-074صل تيمورلنك محلته ضد العثمانيني وإمنا اجته يف عام ومل يوا

ملعركة . ويف تلك الفرتة كان يعد عدته. إىل قرة باغ فيما وراء القوقاز ليقضى الشتاء هناك

 .قادمة ضد العثمانيني
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 موقعة أنقره بني بايزيد وتيمور

أنقره فتقدموا من ناحية سهل أنقره من بدأ املغول هجومهم على  070/1475ويف عام 

وتقابل ( جبوق أباد)أرزجنان وتوقات وسيواس واستعد بايزيد األول ملالقاة املغول عند 

اجليشان يف صحراء أنقره والعثمانيون يف ثالمثائة ألف واملغول يف سبعمائه ألف، وأنهزم 

األمراء بعدم حماربة  حيث رفض بايزيد ما أشار عليه به تيمور طاش وبقية. العثمانيون

تيمورلنك واالكتفاء بسد املضايق والطرق وإهالك عسكر تيمورلنك جوعًا وعطشًا فرفض 

 .بايزيد ذلك

ومن غري شك فلم يكن محاس اجلنود العثمانيني لقتال املغول بنفس محاسهم لقتال 

ملواصلة البيزنطيني، فاملغول كانوا مسلمني كذلك مل يكن اجلنود السالجقة على استعداد 

هذا فضاًل من . القتال ضد املغول بعدما رأوا قادتهم من السالجقة يقاتلون يف صفوف املغول

 .الفرق اهلائل يف العدد بني جيوش املغول وجيوش العثمانيني

وحينما بدأت املعركة بني الطرفني ورأى بايزيد تقدم اجلنود الصرب يف مواجهة العدو 

هم بايزيد باألرتداد، وحينئذ تقدم املغول يف اجتاه وخشى أن يطوقهم جيش املغول فأمر

اجليش العثماني، فأسرع السالجقة بالفرار من امليدان، وواجه بايزيد املوقف يقاتل 

وقد رأى . املغول وهو يف حنو مخسةن آالف من االنكشارية ببسالة حتى جاء الليل

فوىل يف أسر املغول  وأبنههو بايزيد أنه ال جدوى من املقاومة فجأ إىل الفرار، ولكنه وقع 

 .بينما جلأ ولداه اآلخران حممد وعيسى إىل قرمان

وأحسن تيمور معاملة بايزيد وهو يف األسر فلما حاول اهلرب وفشل، تغري تيمور منه 

 .وعامله بقسوة بالغة

 .توفى بايزيد يف األسر فأمر بدفنه يف جامع بروسه 076/1472يف عام 
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وعاد تيمورلنك متجهًا إىل . د أعادهم تيمور إىل إماراتهم يف آسياأما األمراء السالجقة فق

املشرق حيث مقر إقامته يف مسرقند، ثم فاجأه املوت وهو يف أترار حيث كان يقود محلة 

 يدسرتد العثمانيون أنفاسهم من جدعسكرية يف بالد الصني، وا

 

 (1451-054/1472-076)السلطان حممد جليب 

بانتصار حممد جليب وهو اخلامس من  انتهىسلطة بني أبناء بايزيد ثم قام الصراع على ال

 .سالطني آل عثمان

وقد انضم الصرب مع حممد جليب بن بايزيد فكافأ حممد الصرب واليونان على 

 .مساعدتهم، فمنحهم بعض االمتيازات اإلقليمية

هم بعد مقاومة كما أقر معظم األمراء الصغار يف أوربة وآسيا بسيادة حممد بن بايزيد علي

 . 014/1416صغرية، وتعذر عليه إخضاع البنادقة فرتكهم بعد هزمية إلسطوله يف 

 .توفى السلطان حممد يف أدرنه وتوىل عرش السلطنة مراد الثاني 054/1451ويف عام 

 (:000/14511401-054)السلطان مراد الثاني 

نادقة، واشرتوا املدينة من وملا حاول مراد الثاني بسط سلطانه على سالونيك اعرتضه الب

 .اإلمرباطور مانويل وأقر مراد الثاني االتفاقية مضطرًا يف مقابل جزية يدفعونها

وأحتلها عنوة وظلت   024/1427ثم هاجم السلطان مراد الثاني مدينة سالونيك يف عام 

 .آثار احلرب املدمرة يف املدينة، حتى عادت كما كانت مزدهرة وعامرة

 .واجهه مقاومة من اجملر. د الثاني إىل الشمال ليبسط سلطانه على البلقانوملا اجته مرا

ثم أعلن البابا أو جانيوس الرابع حلرب العثمانيني ورحبت بولندا واجملر وكذا يف أملانيا 

 .وفرنسا

وقعت معركة بني العثمانيني واحللف الصلييب الذي قاده الباب  042/1442ويف عام 

الوواز بني صوفيا وفليبوبوليس أنتصر فيها الصليبون على أوجانيوس الرابع عند ج

العثمانيني، فاضطر السلطان مراد الثاني إىل عقد صلح مدته عشر سنوات، ولكن عارض 
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البابا هذا الصلح وحر  على نقضه باعتبار أن العهود غري ملزمة إذا عقدت مع غري 

 .املؤمنني

 .فارنا وحقق انتصارًا حربيًا عليهموتقدم مراد الثاني لقتال النصارى حتت أسوار 

ويف عهد السلطان مراد الثاني ازدهرت احلركة الفكرية، وأخذت اللغة الرتكية حتل 

ونشأ نشاط ثقايف شعيب دي ي، استهدف تفسري القرآن . حمل اللغتني العربية والفارسية

 .وتنمية احلياة الروحية يف اجملتمع

 .الثاني وخلفه على عرش السلطنة حممد الفاتحتوفى السلطان مراد  000/1401ويف عام 
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 الفصل الثاني

 (1400-002/1401-000)السلطان حممد الفاتح 

عرش السلطنة بعد وفاة أبيه مراد الثاني يف عام ( الفاتح)توىل السلطان حممد الثاني 

 .022/1454وهو يف احلادي والعشرين من عمره وكان مولده يف عام  000/1401

فقد رباه والده تربية ناجحة، . وحممد الثاني من أقوى الشخصيات العثمانية احلاكمة

فقد أختار له أفضل الشخصيات اليت تتوىل تدريبه، كما تدرب على شئون احلكم يف عهد 

وخرب الرجال وعرف . أبيه فعرف مسؤولية احلكم، وكيفية مواجهة املشاكل واألزمات

 خطوات النجاح يف احلياة، وتعلم نظم احلكم وكيف يكون نفسه، ومعرفة النفس أوىل

 .تصريف شئون الدولة يف الدخل واخلارج

لقد واجه السلطان حممد الثاني يف فرتة حكمه خالل وجود أبيه يف احلكم مشاكل 

التصرف يف األمور منفردًا، فقد تصرف يف أمور احلكم دون التشاور مع رجال الدولة 

مما أوقعه يف مشاكل مع من حوله من رجال الدولة . األمور وذوي اخلربة يف تصريف

حتى أنهم اشتكوا إىل أبيه السلطان مراد الثاني، فبعث إليه والده وأسدى إليه 

النصيحة، وكلفه باالستعانة مبن حوله من كبار رجال الدولة، وذوي اخلربة يف األمور 

أيامه وكان درسًا مفيدًا له يف واستجاب حممد لنصائح والده له، فأفاده ذلك يف مستقبل 

 .حياته يف احلكم

لقد ورث السلطان حممد أحسن الصفات من أبيه مراد الثاني، فكان شجاعًا مقدامًا شديد 

 .املراس يصرب على املكاره وال يعرف اليأس طريقًا إليه
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تعلم كيف حيارب أعداءه، وكيف يضع اخلطط احلربية يف ميادين القتال، وأعمال 

 .القيادة العسكريةاحلصار و

تعلم ثقافة عصره، تعلم أكثر من لغة فباإلضافة إىل لغته األصلية، تعلم الفارسية 

واإلغريقية وعرف اإليطالية، ودرس ثقافات هذه اللغات، فساعده ذلك على حسن تدبري 

 .األمور، واإلحاطة بتفاصيل ما يعرض عليه من موضوعات، وكان دائم اليقظة 

العظماء واألبطال، فعرف حياة القياصرة وامللوك، والقادة العظام يف درس التاريخ وسري 

 .العامل

ومن صفات حممد الثاني، االحتفاظ بأسراره فال يطلع أحد عليها، مهما كان شأنه حتى 

 .يتمكن من حتقيق ما يصبو إليه قبل إفشائه، فيفسد عليه حاله

رب، وأحب ممارستها، ومل نشأ السلطان حممد الثاني يف ظروف احلرب فدرس فنون احل

يهمل كل جديد يف أسلحة القتال، عند أول ظهورها، بل واستخدمها يف حروبه بغري 

 .تردد حتى ال يعطى الفرصة ألعدائه فيتمكنوا منه

أنصرف السلطان حممد الثاني عن حياة الرتف واجملون وعاش حياته يف جد وإخال  

ظية يرضى بها شهواته، ولكنه صرف فلم يعرف له نديم جيالسه أو حم. لبلده وشعبه

 .حياته يف اجلهاد يف سبيل إعالء كلمة اإلسالم

ومجع حوله من حيسنون تدبري األمور ليعاونوه يف إدارة شؤون الدولة يف احلرب 

والسالم، وكان يتشاور مع رجال الدولة، لتحقيق املصلحة العليا للبالد وإهمال األهواء 

 .نفيذ ما يصدر من تعليمات وأوامر سلطانيةالشخصية، وكان يتابع بنفسه ت

والسلطان حممد الثاني هو الذي أرسى قواعد جديدة للدولة العثمانية، ووضع قوانني 

وبلغت قدرته يف اإلدارة ووضع القوانني املنظمة للدولة ما . جديدة لتوطيد أركان الدولة

فتحقق للعثمانيني عتى الدول وقهرتها اجعل من الدولة العثمانية دولة تغلبت على 

 .النصر على أعدائهم يف اخلارج واالستقرار الداخلي يف وقت واحد
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بلغ بالسلطان حممد الثاني درجة عالية من التسامح مع الكنيسة اإلغريقية، حتى أدعى 

املؤرخون األجانب أن ذلك راجع إىل ضعف الروح الدينية عنده مع أن ما قام به السلطان 

ة اإلغريقية هو ذات ما يسمح به اإلسالم، وال يتعارض بأي حال حممد الثاني مع الكنيس

ألنها أديان مساوية، وهي ال . من األحوال مع شريعته ألن حيرتم املسيحية واليهودية

 .تتعارض يف جوهرها مع اإلسالم

 

 بيزنطة

كانت الدولة البيزنطية جزءًا من الدولة الرومانية الشرقية وملا ضعفت، سيطر عليها 

دقة واجلنويون اقتصاديًا وطاملا اعتدوا على الدولة البيزنطية، حتى إذا صادقت البنا

 .البنادقة عاداها اجلنويون 

عاشت بيزنطة، وواجهت من املشاكل ما ال حصر له يف الداخل واخلارج، على الرغم مما 

 .قدمته من خدمات جليلة للمسيحية يف أوربا

عشر امليالدي بدأت الدولة البيزنطية تأخذ يف ويف أواخر القرن الثامن اهلجري، الرابع 

الضعف والتفكك، يف نفس الوقت الذي كان العثمانيون يعملون على تنظيم شؤونهم 

 .واإلعداد لتأسيس دولة قوية متماسكة

كان اإلمرباطور البيزنطي هو كل شيء يف الدولة، فاحلكم ملكي استبدادي، يستمد 

كما . لك وهو رجل الدين الذي ختضع له الكنيسةسلطته من اهلل، فاإلمرباطور هو امل

 .ختضع له الدولة، فهو ميلك مجيع السلطات يف يده

ولذلك كثرت الثورات ضد الدولة من بني أفراد العائلة احلاكمة ، مما أضعف سلطة 

 .الدولة

البالط البيزنطي باألطماع والدسائس واألحقاد يف ظل طبقة ارستقراطية مرتفة  وامتأل

 .اة اللهو واجملون والشعب يعيش يف شظف العيش وقهرهحتيا حي
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اهتمت الدولة البيزنطية باجليش وكانت ترى أن اجليش هو الذي حيمى البالد وميكنها 

من مواجهة األخطار اليت تهددها من أعدائها، وطاملا عاشت بيزنطة يف مركز قوى يف 

 .أوربا وآسيا

ا كما استخدمت اجلنود املرتزقة، استخدمت بيزنطية أفراد الشعب يف تكوين جيشه

واهتمت بيزنطة باملرتزقة أكثر من غريهم ملا هلم من خربة بفنون احلرب والقتال وحتى 

أن اإلمرباطور البيزنطي كثريًا ما كان مينحهم األموال واألراضي، وجيعلها وراثية يف 

 .أوالدهم من بعدهم

معها حب املال والثراء وهكذا كان اجليش البيزنطي يتكون من أجناس خمتلفة جي

 .واملغامرة وأحيانًا والسلب والنهب ومجع الغنائم

وطاملا كانت قيادة الدولة قوية كان خضوع اجلند املرتزقة فإذا ضعفت يد الدولة عليهم 

عاثوا فسادًا يف البالد، فهم كانت هلم أحياء خاصة بهم يف العاصمة القسطنطينية ، 

 .لداخلي، وهذا يضعف الدولة أمام األعداءفيشكلون خطرًا على االستقرار ا

أما األسطول البيزنطي فقد كان له السيطرة على البحر املتوسط وقد لعب هذا األسطول 

البيزنطي دورًا حيويًا يف حياة بيزنطة، ونظرًا ألن احلروب كانت تقوم بني بيزنطة 

ألسطول البحري والدولة العباسية، ويف غالبيتها حروب برية، فلذلك اهملت بيزنطة ا

ومل تعره اهتمامًا حتى أن املسلمني متكنوا من بسط سلطانهم على جزيرة كريت وكذا 

 .جزيرة صقلية

ولكن أعطت بيزنطة أهتمامها لألسطول يف النهاية وأخذت القوة البحرية البيزنطية 

 تعود قوية كما كانت إال أنها سرعان ما عاد األسطول إىل الضعف ثانية مما ترتب عليه

تعذر الدولة البيزنطية من الوقوف يف وجه السالجقة األتراك الحتالل آسيا الصغرى 

وتأسيس دولة هلم فاعتمدت لذلك بيزنطة على أسطول البنادقة واجلنويون وغريهم من 

 .جريانهم
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ثم وقع االضطراب يف بيزنطة حيث قام نزاع بني العائلة احلاكمة لبيزنطة حتى أنهم 

فزاد ذلك من ضعف الدولة حتى انتهى األمر . ائهم ضد بعضهمكانوا يستعينون بأعد

 .بقيام املرتزقة من نهب سرادق األمرباطور نفسه حتى فكر يف االستغناء عنهم

وأما البنادقة واجلنويون فإنهم مل ميدوا يد العون لبيزنطة ولكنهم وقفوا منها موقف 

المتيازات حتى ضعف العداء حني حاولوا االنتقا  من حقوقهم، وفرضوا عليها ا

اقتصادها، وكان بإمكان بيزنطة الدفاع عن نفسها لو أنها احتفظت بقوتها البحرية، 

حيث كان ميكنها التصدى لألتراك عندما استولوا على ممتلكاتها يف أسيا الصغرى، 

واستقروا بها، وأسسوا هلم دولة على حساب املمتلكات البيزنطية األمر الذي أضعف 

جريانها فيها فاستوىل الصرب والبلغار على أراضي بيزنطية ويف نفس الدولة وأطمع 

 .الوقت عجزوا عن الوقوف يف وجه العثمانيني

وهكذا واجهت الدولة البيزنطية وحدها هجمات املغول من ناحية والصرب والبلغار 

إخوانهم يف الدين من ناحية أخرى وجاهدت بيزنطة لتجعل من الصرب والبلغار متحدة 

عها ولكن دون جدوى، فقد كان الصرب والبلغار ال يرجون لبيزنطة البقاء يف تقف م

 .جوارهم

كذلك مل تعمل بيزنطية على التعاون مع التتار لصد العثمانيني واألكثر من ذلك أنها 

 .أعانت بعض العثمانيني لتثبيت مراكزهم أمام اآلخرين

عثمانيني عليه، وملا أحست كذلك رفض البيزنطيون سلطان بابا روما مفضلني سيطرة ال

بيزنطية خبطر العثمانيني جلأت إىل أوربا املسيحية، وأعلنت قبوهلا بوحدة الكنيسة 

البيزنطية مع بابا روما ومل يفدها ذلك ألن الظروف مل تكن مواتية، بل إن جنوة ساعدت 

 .أورباالعثمانيني يف عهد السلطان مراد الثاني على نقل ستني الف من جنوده إىل شواطئ 

ومما ساعد على ضعف الدولة البيزنطية سخط الشعب البيزنطي على الدولة لكثرة ما 

فرضته على الشعب من ضرائب تفوق طاقته، حتى إن الشعب البيزنطي فضل العثمانيني 
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على البيزنطيني لعدالة الضرائب ولعدالتهم يف معاملتهم مع أفراد الشعب مهما كانت 

 .عقيدته

 .بيزنطة يف يد العثمانيني يف عهد السلطان حممد الثاني ويف النهاية سقطت

 

 القسطنطينية

أسس مدينة القسطنطينية ، اإلمرباطور الروماني قسطنطني األكرب، وهو الذي أختارها 

لتكون عاصمة للدولة الرومانية، وليصعب الدنو منها كما يسهل الدفاع عنها، وصارت 

ركزًا حضاريًا ممتازًا، حتى أطلقوا عليها روما مع األيام بيزنطة عاصمة لدولة عظمى، وم

 .اجلديدة، وأعجب بروعتها ومجاهلا العامل يف أوربا والشرق

لقد امتازت القسطنيطينية لكونها مركزًا للحضارة األوربية وللذوق والفن واجلمال 

حبيث ال ينافسها من جريانها يف أحناء أوربا سوى دولة األندلس اإلسالمية يف أقصى 

رب األوروبي حيث كانت تشع منها احلضارة اإلسالمية اليت طاملا أمتد نورها الغ

وبهاؤها إىل الشمال الغربي وحتى بقية بالد أوربا حيث كانت أوربا يف العصور الوسطى 

 .تغط يف نوم عميق

عاشت القسطنطينية عاصمة للدولة البيزنطية ألف عام كانت فيه مركزًا للثقافة ورمزًا 

د امتألت القسطنطينية بامليادين الواسعة وبواباتها وكنائسها ومالعبها فق. للحضارة

وطاملا وقفت عقبة دون الغازين من . ومحاماتها، وحصونها املنيعة ومعاقلها املشيدة

 .خمتلف أجناس األرض

لقد أشرفت هذه املدينة الفخمة الرائعة على شواطئ أوربا وآسيا، ومتيزت بالقصور 

 .امت على منحدرات التالل اليت جيرى فيها حبر مرمرةاإلمرباطورية اتى ق

بلغ عدد سكان هذه املدينة املسيحية املليون، واجتمع فيها اإلغريق أهل البالد األصليني 

واألسيويني والروس والبلغار واألوربيني الصقالبة والتجار من مسلمني ومسحيني ومن 

 .خمتلف أحناء أوربا كلها
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ن األنشطة الدينية والدنيوية ففيها املالعب اليت تزخر أزدهرت املدينة بأنواع م

وكانت املناقشات واملساجالت بني رجال . بالالعبني واملتفرجني وفيها يقام االحتفاالت 

كما كانت االعتقادات يف الكرامات اليت تنسب إىل رجال الدين مسلمني . الدين

 .ومسيحيني ولكل، أنصاره ومريديه

 .األساطري اليت يعجب بها ويصدقها العامةكما أنتشرت اخلرافات و

أقيمت يف املدينة القسطنطينية األبنية الدينية العظيمة من الكنائس الكربى مثل كنيسة 

القديسة صوفيا، اليت أقامها اإلمرباطور جنييان، كان يتوج األباطرة وحيتفلون فيها 

 .باألعياد، فضاًل عن كونها مركز هاما هلا قدرها يف حياة الناس

كما حظى رجال الدين بقوة تأثريهم يف الناس العتقادهم أن رجال الدين أكثر قربًا هلل 

 .منهم

 ".معلقة من السماء بسلسلة ذهبية" قال املعاصرون عن هذه الكنيسة أنها 

وكما عرف الناس الدين والرهبنة والتمسك بالفضيلة فهم كذلك عرفوا اللهو واجملون، 

إلشباع الراغبني يف املتع الدنيوية، كما عرفوا مصارعة وانتشرت األماكن املخصصة 

احليوانات وأعمال األكروبات والرياضة البدنية بأنواعها وأعمال التسلية اليت تثري 

 .الضحك بني الناس

كما عرفت أنواع من املفاسد اليت تضر باجملتمع، مثل الرشوة وهي رذيلة تقضي 

 .باجملتمعات إىل احلضيض

ملدينة األحياء الفقرية اليت انتشرت فيها احلوارى واألزقة الضيقة كذلك عرفت هذه ا

املظلمة واملوحلة اليت أمتألت بالكالب واللصو  وقطاع الطرق وكثرت فيها حوادث 

 .السرقة واالغتيال والغدر

كما كان للقسطنطينية وجهها املشرق ففيها درست ثقافة األغريق حيث كان األدب 

كما كانت تدرس الكتب الدينية وقصص القديسني . تهااليوناني يدرس يف جامعا

 .والشهداء جبانب دراسة فن املوسيقى
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لقد تعلمت إيطاليا من القسطنطينية فلسفة أفالطون كما أخذ منها العرب القانون والثقافة 

 .اليونانية وآدابها وكان لألباطرة فضل احلفاظ على الرتاث القديم والعمل على نشره

يف أوج عظمة الدولة البيزنطية تدفق من أمواهلا على سكان العاصمة وكانت احلكومة 

 .ومتدهم باخلبز والنبيذ والزيت

قدمت إىل القسطنطينية حبكم موقعها اجلغرايف يف السفن احململة بأنواع البضائع من 

خمتلف أحناء األرض وذلك عن طريق حبار األبيض واألمحر واألسود فهي يف موقع 

 .يسهل الوصول إليه

حاول املسلمون يف العصر اإلسالمي يف أيام الدولة األموية فتح القسطنطينية ، وبعثت 

باحلمالت احلربية البحرية والربية واستشهد الكثريون من اجلنود املسلمني ولكن مل 

يثنهم ذلك عن تكرار احملاولة، وكان لألسطول البيزنطي دوره الكبري يف صد هجمات 

خدموا أساليب الدفاع القوية ضد املسلمني مثل النار األغريقية، املسلمني خاصة وأنهم است

 الصحابي اجلليل املشهور"أبو أيوب األنصاري"ويف أحدى املعارك البحرية استشهد 

 .ومنذ ذلك احلني أعطى املسلمون أهمية كربى هلذه املدينة

 .ومل تنته احلمالت العربية بعد موت اخلليفة األموي معاوية بن أبي سفيان

ففي عهد اخلليفة األموي سليمان بن عبد امللك عاود العرب احملاولة بإرسال محالت 

ضخمة برية وحبرية، تنفيذًا لوصية اخلليفة األموي الوليد بن عبد اهلل، لالستيالء على 

 .القسطنطينية 

ويف عهد اخلليفة األموي مسلمة بن عبد امللك هاجم املسلمون القسطنطينية فلجأ 

 .البيزنطي لي والثالث إىل عقد حلف مع البلغار فهزم املسلمني برًا وحبرًااإلمرباطور 

ثم توقفت احلمالت البحرية بعد موت مسملة بن عبد امللك حيث ظهرت اخلالفات يف 

 .الدولة األموية وشغل املسلمون بشؤونهم الداخلية
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سالمية من ثم قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة األموية وحتولت اخلالفة اإل

دمشق عاصمة الدولة األموية إىل بغداد عاصمة الدولة اجلديدة اليت أختذها العباسيون 

 .مقرا حلكمهم

 .وأنصرف املسلمون عن حماوالتهم يف احلرب ضد البيزنطيني إىل حني

ثم ظهر األتراك العثمانيون، وحاصر العثمانيون يف عهد بايزيد األول القسطنطينية ثم 

ثم جاء مراد الثاني فحاصرها . رفع احلصار عنها حني ظهر اخلطر املغولياضطر بايزيد ل

 .ومل يتمكن من النيل منها لضعف األسطول العثماني كقوة مهامجة فرتكها

تلك . ثم جاء السلطان حممد الثاني وحاول فتح القسطنطينية بعد أن أعد هلذا الفتح عدته

 .ار والصليبينياملدينة اليت كثريًا ما تعرضت للغزو من البلغ

الثالث عشر امليالدي فتحها الصليبيون عنوة، ثم / ويف أوائل القرن السادس اهلجري 

 .عادت القسطنطينية إىل القيام من جديد بعدما انتهى املستعمرون وضعفوا

 

 :بدء احلصار للقسطنطينية

بيزنطيني م ذلك الذي آثار الرعب يف قلوب ال000/1401توفى السلطان مراد الثاني يف عام 

ملا حققه من انتصارات متتالية عليهم هم وغريهم ممن حالفهم من دول شبه جزيرة 

 .البلقان واجملر وغريهم

وصل خرب وفاة مراد الثاني إىل أبنه حممد، وهو يف مدينة مغنيسيًا يف آسيا الصغرى وهو 

وأسرع ال يزال يف احلادي والعشرين، وحديث عهد بالزواج فلم يذع خرب وفاة والده، 

وف . متجهًا إىل جاليبوىل، اليت وصلها يف غاية السرعة اليت أعلن هناك خرب وفاة والدة

 .أدرنه أعلن نفسه سلطاناًًَ  للدولة العثمانية باسم حممد الثاني

وهو حني وىل عرش السلطنة مل يستبعد توزراء أبيه، خليل واسحق، على الرغم من 

ىل احلكم يف حياة أبية، وأقرهما على ما هم بغضه هلما لتحريضهما أباه عليه حني تو

أما بالنسبة ملوقف اإلمرباطور . عليه ليستفيد من خربتهما يف إدارة شؤون الدولة
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البيزنطي قسطنطني فإنه مل يقابل املوقف اجلديد بروية وتبصر بل عجل بتخويف 

ما يدفعه السلطان اجلديد حممد الثاني وحاول أن يدخل اخلوف يف قلبه وطالبه بزيادة 

للدولة البيزنطية مقابل االحتفاظ باألمري أورخان، وإال فإن بيزنطة سوف تفرج عنه 

 .فيثري القالقل للعثمانيني وينافس السلطان اجلديد باملطالبة بالعرش العثماني

ورد السلطان حممد الثاني عن قسطنطني بدبلوماسية ولكنه حذره من اللعب بالنار، هو 

األذى، قال السلطان حممد ذلك لبيزنطة وهو يعلم أنهم ال عهد ال  غري أبيه ال يصرب عن

فقد سبق لبيزنطة معاونة أحد . ميثاق وسوابقهم يف ذلك يذكرها التاريخ القريب ال البعيد

 .املنشقني ضد الدولة ومهدت له العبور بسفن أعدتها هلذا الغرض

 بد من القضاء على البيزنطيني كما أثارت ضد العثمانيني القالقل يف آسيا الصغرى وإذا فال

 .لكي يضمن العثمانيون لدولتهم العيش يف استقرار 

مل تكن القسطنطينية يف حال يسمح هلا بالدفاع عن نفسها إذا هامجها العثمانيون ولذلك 

أسرع اإلمرباطور قسطنطني بإرسال البعثات إىل الدول األوربية يطلب العون واملساعدة 

ك سوف يقبل توحيد الكنيسة األرثوذكسية الشرقية مع الكاثوليك وأعلن أنه يف سبيل ذل

يف الغرب األوربي، وكان هذا ضد رغبات شعب بيزنطية خاصة وأنهم سبق هلم جتربة 

يف ذلك فوجدوا أن هؤالء الكاثوليك قساة غالظ، فضاًل عن أنهم ليسوا مؤمنني حقًا بل 

بل أنهم يفضلون عمامة  .كفرة ال حيق هلم أن يتحدوا معهم حتت أي ظرف كان

 .العثمانيني على قبعة الكاثوليك، لسماحة العثمانيني وتعصب الكاثوليك

لقد حاول باباوات روما حماوالت متكررة لكى يوحدوا الكنيستني الشرقية والغربية 

حتت راية الكنيسة الغربية حتى يتمكنوا من مواجهة الغزو العثماني للبالد األوروبية 

 .ا قوية كما كانتوحتى تعود أورب

ولكن واجهت هذه اخلطة الكثري من املتاعب، حيث تضاربت املصاحل السياسية مع 

 .الرغبات الدينية وتعذر التوفيق بينها
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لقد نظر كل من الشعبني إىل اآلخر نظرة خمتلفة، فالشرقيون يرون يف الكنيسة الغربية 

رقية أنهم هم امللحدون أنهم ملحدون كفره وبالعكس يرى الغربيون يف الكنيسة الش

 .حتى أن اخلطر كان يبدو من الكنيسة الغربية أكثر منه من العثمانيني. الكفرة

إال أن الضغط العثماني على بيزنطة جعل اإلمرباطور قسطنطني يضطر إىل املوافقة على 

 .توحيد الكنيستني حتت سيطرة روما

والفأر، فبيزنطية تلجأ إىل  لقد لعبت الدول األوروبية والقسطنطينية معا لعبة القط

الغرب مستغيثة من اخلطر العثماني، فإذا خف عنها هذا اخلطر أنصرفت عن أوربا 

 .وأدارت ظهرها

لقد قاسى شعب القسطنطينية البيزنطي من عدوان أوربا الغربية الصليبيني الذين استولوا 

 667/1561عام  ولكن البيزنطيني اإلغريق طردوهم يف 671/1574على القسطنطينية عام 

 .وأعادوا تأسيس دولتهم من جديد، ولكنهم مل ينسوا ومل يغفروا هلم قسوتهم تلك

ويف نفس الوقت تعذر على البابويه تكوين محلة صليبية ضد العثمانيني لنجدة 

لقد وعد الباب بإرسال أسطول لبيزنطة وأرسل الكاردينال إيزيدور رسوال . القسطنطينية 

 .الشرقية لبابا روماليشهد خضوع الكنيسة 

أجته الكاردينال إىل القسطنطينية وأقيم حفل يف كنيسة القديسة  1405/ 0050ويف عام 

صوفيا حضرة اإلمرباطور البيزنطي والبطريرك جرجيورى وثالمثائة قسيس لالحتفال 

ثم ظهرت املعارضة الشديدة من جانب شعب بيزنطية ووعد . بتوحيد املسيحية

كبري الذي ينتظر البشرية إذا مت هذا االحتاد ودعوا الرب أن ينقذهم املعارضون بالشر ال

 .من هذا الشر كما أنقذهم من شرور سابقة

ويف اجلانب العثماني أخذ السلطان حممد الثاني يعد العدة استعداد ليوم املعركة فهو قد 

عقد العزم على تنفيذ خطته لالستيالء على القسطنطينية حتى يسرتيح من هم شغل 

تفكريه ليل نهار، وقد جهز اخلرائط ودرس أماكن املدينة وسرب أغوارها فعرف مواطن 

 .الضعف فيها والقوة، ووضع خطته لفتحها
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كما أن السلطان حممد الثاني رفض عرض اإلمرباطور البيزنطي يف املصاحلة، ألنهم كثريًا 

أن أحد كبار  ما تنكروا للعهود اليت قطعوها على أنفسهم فهم ليسوا موضع ثقة حيث

رجال الدين املسيحي أعلن على املأل من قومه أنه ليس هناك ما مينع من نقض العهود 

اليت تتم مع املسلمني ألنهم ليسوا على دين احلق فمن يأمن لعهود تتم مع البيزنطيني 

 .بعد ذلك

وعمل على التخلص ممن . أخذ السلطان حممد الثاني يف تنظيم شؤون الدولة الداخلية

يف أخالصهم للدولة كما عمل على تأمني حدود الدولة وإخضاع الثورات كما فعل يف  يشك

وعقد صلحًا مع جريانه وذلك يف الوقت الذي يعرف فيه أن اجملر ال . والية قرمان

ميكنها أن تقوم حبركات مناهضة ضد العثمانيني، بعد الدرس الذي لقنه هلم السلطان 

 .رنة، ثم موقعة قوصوهمراد الثاني قبل ذلك، يف موقعة و

حدث هذا يف نفس الوقت الذي عمل فيه على طمأنة اإلمرباطور البيزنطي بأنه ليس يف 

نيته القيام حبركة ضدهم، كذلك قال، مثل ذلك للصقالبة الذين جربوا من قبل قوة 

 .العثمانيني وشدة مراسهم يف احلروب

ح وجعل منها مركزًا للتجميع أما حممد الثاني فقد حول مدينة أدرنه إىل ترسانة للسال

اجليوش العثمانية أنشأ املسابك لصناعة املدافع وخمتلف األسلحة وعمل جهده ليشرف 

 .على البوسفور من الناحية األوروبية

كما أنشأ احلصون القوية، فبجانب احلصن الذي سبق أن شيده السلطان بايزيد األول وهو 

 .ر األسودليشرف على مدخل البح( أناضوىل حصار)حصن 

ليكون اإلشراف على الربسفور تامًا ( روميليا حصار)أنشأ السلطان حممد الثاني حصن 

 .من مجيع النواحي

وهكذا أصبح العثمانيون يشرفون على مجيع الطرق الشمالية املتجهة إىل القسطنطينية 

وهكذا أصبح للعثمانيني مراكز مهمة للعمليات احلربية يف أوربا، وحمطة كبرية 
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كما ( الرامية بالنفط) عدات والذخائر وشحنها باآلالت النارية واملدافع واملكاحل للم

 .ترمى هذه املدافع بسهام خترف احلجر

مبا يعادل مائة ) كما وضع العثمانيون مدافع تقذف بالبندق احلديد من زنة عشرة أرطال 

وسفور ال يزيد عن وزاد من قوة العثمانيني أن املوقع الذي يقع بني شاطئ الب( رطل مصري

 .نصف ميل 

أما اجلانب البيزنطي فقد عجز عن أن مينع العثمانيني من هذا البناء واالستعداد 

 .املتواصل للحرب

وبالرغم من أن هذا اإلعداد العثماني للحرب جعلهم يسيطرون على حبر مرمره، حتى 

طرق البحرية أنه قد أصبح بإمكانهم غلق املمر البحري للبوسفور، واإلشراف  على ال

وبذلك ميكن عزهلا من . املؤدية إىل املدينة من الناحية اجلنوبية وكذلك من ناحية الشمال

اجلنوب والشمال وكذلك من الرب وهكذا يتعذر على املدينة استقبال املدد أو أية معونة 

 .خارجية

بل األدهى من ذلك أن اخلوف بلغ باإلمرباطور البيزنطية إىل حد إمداد العمال 

ليتمكنوا من بلوغ غايتهم  –باملواد الغذائية  –لعثمانيني الذين يشيدون احلصون والقالع ا

 .بأسرع ما ميكن وذلك بقصد التقرب إىل السلطان العثماني

وقد أمت العثمانيون أعماهلم احلربية يف بضعة شهور وعند ذلك أحس البيزنطيون 

 .ي العثمانينيباخلطر احملدث مب وشعروا بقرب سقوط مدينتهم يف أيد

وتيقظ أخريًا اإلمرباطور البيزنطي وأبلغ السلطان حممد الثاني بأن ما يقوم به من عمل 

 .مناف للعالقات الودية القائمة بينهم وهم جريان

وعند ذلك بادر السلطان العثماني برفض هذا االحتجاج بل وأنذر اإلمرباطور قائاًل له بأن 

لعثمانيون على ضفافه، أما اجلانب األوروبي فليس اجلانب الشرقي من البوسفور يعيش ا

يف وسع البيزنطيني الدفاع عنه، فهو أذن مضطر ملا قام به من أعمال وذكره مبا قامت به 

بيزنطة من منع العثمانيني من العبور يف زمن احلرب بني اجملر والعثمانيني زمن 
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ا يفعل وهو يف موقف ضعف السلطان مراد الثاني، وأسقط يف يد اإلمرباطور فلم يدر ماذ

 .أمام العثمانيني

 .وهكذا أخذ العمل يسري بدقة وسرعة والسلطان يشرف بنفسه على املشروع، ويتتبعه

وقد قام ستة آالف عامل بإمتام هذه املشروعات احلربية، وأخذ كل قائد يشرف بنفسه 

 .على ما خيصه من أعمال

 .هذا العمل وإتقانه إىل أقصى حد ممكن وأظهر القادة وكبار املوظفني إخالصهم يف إمتام

وهكذا تعذر وصول إمدادات من خارج القسطنطينية إليها بعد إمتام املشروع يف عام 

واضطر اإلمرباطور البيزنطي ليسرتضى السلطان العثماني الثائر أن ميد  006/1450

 .العمال بالطعام

العثمانيني بأن أمر بطردهم  وملا حاول اإلمرباطور البيزنطي تغيري سياسته إزاء العمال

وإيقاف هذه األعمال، واجه السلطات العثمانية اليت أمرت مبقاومة البيزنطيني بالقوة 

 .ومنعهم من التعدى بأى حال من األحوال

ونتج عن هذا املوقف من جانب اإلمرباطور البيزنطي ورد الفعل املعاكس من جانب 

إعالن احلرب على البيزنطيني باعتبار العثمانيني أن اضطر السلطان العثماني إىل 

اعتداءاتهم على العمال العثمانيني أثناء عملهم عماًل عدوانيًا ضد الدولة العثمانية ال بد 

 .من الرد عليه بإعالن احلرب رمسيًا على الدولة البيزنطية

 وأخذ العثمانيون يقومون مبهامجة املواقع اجملاورة هلم وإيقاف مجيع السفن املارة عند

بوغاز البوسفور وفرض جزية عليهم للمرور عرب البوغاز وأعد اخلصم باملدافع القوية 

 .الستخدامها عند اللزوم

وهنا أدرك اإلمرباطور البيزنطي أن حماوالت تهدئة املوقف للمحافظة على السالم مع 

العثمانيني بأي مثن لن جتدى شيئًا، حيث ظهرت النوايا سافرة، فليس يرضى 

 .شيء، إال اإلستيالء على بيزنطة نفسها العثمانيني
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وعندئذ عقد اإلمرباطور العزم على أن حيصن نفسه وشعبه فأغلق أبواب القسطنطينية 

وأعلن العثمانيني عن عزمه على الدفاع عن املدينة بكل سبيل حتى ولو اضطر إىل 

داخل وأمر بالقبض على مجيع األتراك املوجودين . االستشهاد يف سبيل الدفاع عنها

املدينة وحترك السلطان جبيش مكون من مخسني ألف جندي وأجته إىل أسوار 

 .القسطنطينية

ثم أنسحب منها متجهًا إىل أدرنة بعد ثالثة أيام، ويبدو أنه قصد بذلك تفقد األحوال 

 .ومل يتحرك أحد ضد السلطان نتيجة لتحركاته العسكرية. حول املدينة

نع أية مساعدات قد تصل إىل اإلمرباطور عن طريق وعمل السلطان حممد الثاني على م

 .أخوية فبعث بطورخان إىل بالد املوره إىل املدينة وقام حبصارها

وملا اعرتضت بعض السفن نقاط احلراسة العثمانية وجتاهلتها، ضربتها القوات 

 العثمانية باملدافع وقتلت الكثري من رجاهلا فلم جيرؤ أحد بالعبور من  املضيق وتوقفت

 .بذلك حركة املرور

ثم عقد السلطان حممد الثاني اجتماعًا مع كبار القادة يف قصره بأدرنه ورسم خطة 

اهلجوم، وعرفهم بضعف قوة دفاع املدينة، وملا كان عليه العثمانيون من قوة ال بد من 

احملافظة عليها، ويف سبيل ذلك ال بد من االستيالء على القسطنطينية ، خاصة، وأن 

 .مواتيه لذلك ال بد من اغتنامها قبل ضياعهاالظروف 

كما أنه ال جيب التباطؤ يف تنفيذ اخلطة واإلسراع يف ذلك قبل أن يأتيها اإلمدادات 

بدأ السلطان حممد الثاني باالستيالء على مجيع احلصون يف تراقيا . ويتعذر علينا فتحها

 .ليحمى مؤخرة اجليش من املفاجآت

على البحر األسود وحبر مرمرة ثم زحف جبيشه إىل ضواحي كما أحتل املدن اليت تظل 

العاصمة فوقع الذعر بني األهالي وأدرك الناس أن ساعة ضياع املدينة، وسقوطها يف أيدي 

العثمانيني قد حان فأنتشرت القصص واألساطري اخلرافية، كما أنتشرت التنبؤات 

ويف اجلانب البيزنطي أخذ  وكثرت التوقعات باملصري املؤمل الذي بات ينتظر املدينة
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اإلمرباطور ومن معه يف املدينة يعملون على تصحينها واالستعداد للدفاع عنها بأقصى ما 

 .يستطيعون

وبعثوا يستغيثون بأوربا الغربية يطلبون النجدة أما السلطان العثماني حممد الثاني، فقد 

مأل احلصون بالسالح مجع قوامه حنو ربع مليون جندي، وجهز اسطواًل حبريًا ضخمًا و

 .والذخرية

بدأ يرسل باملدافع يبنى السفن وفجأة ظهرت بعض اجلنود من أوربا  000/1402ويف عام 

الغربية على السواحل الرتكية وفاجأوا أهلها فقتلت وأسرت وضربت وبلغ ذلك السلطان 

 .فأقسم لريد على اهلجوم بأقسى منه

مرباطور باالستعدادات احلربية اليت قام بها وقام أحد رجال السلطان العثماني بإبالغ اإل

السلطان العثماني عن طريق االتصال باإلمرباطور، ومل يكن السلطان يشك يف إخال  هذا 

القائد الرتكي له إال أنه عندما نصح السلطان بفك احلصار عن القسطنطينية رفض قبول 

 .نوة واقتدارالنصيحة، وصمم على املضي يف طريقه للظفر باملدينة وفتحها ع

ثم بلغ السلطان العثماني حممد الثاني أن خليل باشا على اتصال باألعداء، وعند ذلك قرر 

السلطان أن يتخلص من هذا القائد اخلائن، إذ كيف يتصل أحد القادة لدولة ما بدولة هي 

يف حالة حرب مع دولته دون علم السلطان فهذا يف حد ذاته موقف شبهه، وإذا عوقب 

 .فالدولة على حق على ذلك

وهكذا فقد أمر السلطان بضرب عنق خليل باشا بعد أن سقطت القسطنطينية يف يد 

 .العثمانيني

ومل جيد ما وصل إىل القسطنطينية من إمدادات من البندقية وكذا النجدة اليت جاء بها 

 الكردينال ايزدور مبعوث الباب واليت بلغ عددها مائيت ألف مقاتل وهذه كلها كانت ال

 .تغنى شيئًا بالنسبة لالستعدادات اليت قام بها العثمانيون مبكرًا

ثم جاء القسطنطينية جون جو ستنيانى بسفينة ومؤن . ومل جتد االستغاثات نفعًا

 .وذخرية وحنو سبعمائة من الرجال واستقبله اإلمرباطور وعينه قائدًا للقوات الربية
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ة جاء مقطوعًا ومعه مجاعة للدفاع عن كما جاء الكوند نريى الذي أظهر مهارة وشجاع

املدينة املقدسة وأخذ جون جوستنياني على عاتقه تنظيم املدافعية ووضع كل مجاعة يف 

 .مكانها املناسب وعمل على حتصني املدينة وقام بتدريب من وجده يف حاجة إىل التدريب

املتطوعني، وعدل يف اخلنادق واحلصون، وعمل اإلمرباطور على تقديم العون هلؤالء 

 .وحفزهم للدفاع عن املدينة املسيحية

ثم قرر  اإلمرباطور وضع سلسلة متتد من طرف املدينة الشمالي إىل مدينة غلط، املدينة 

 .اجلنوبية املستقلة وترك للجنويني مهمة الدفاع عنها

وهكذا أغلق اإلمرباطور القرن الذهيب أمام السفن الداخلة وفعال قدر هلذه السلسلة أن 

 .تلعب دورًا يف تعطيل مرور السفن الداخلة إىل املدينة

أمت السلطان حممد الثاني استعداداته لفتح القسطنطينية ، وقد مجع  600/1402ويف عام 

اجليش العثماني من اجلنود األسيويني واألوربيني والفرس واملشاه والباشبوزق وعدد 

لعثمانيني بالروح املعنوية العالية كبري من املسيحيني املرتزقة، ومتألت قلوب اجلنود ا

على تغذيتهم روحيًا، فالشهادة أو النصر يعملون حيث أخذ املشايخ والعلماء والصوفيون 

 .هي هدفهم يف ساحة القتال

ثم أنضم اخلرباء اجملريني بالسالح إىل السطالن العثماني وترك جانب اإلمرباطور حيث 

لسلطان العثماني رحب به وأغدق عليه مل جيد رعاية من جانب اإلمرباطور ولكن ا

األموال وساعده على إمتام اخرتاعه خلدمة اجليش العثماني ولتحقيق النصر على 

البيزنطيني الذين مل يتحمسوا جلهود هذا العامل اجملرى، فأعطوا الفرصة للعثمانيني 

 .وأضاعوها من أيديهم بإهماهلم
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 احلصار

فالفرق بأعالمها وطبوهلا . ني يف أورق صورةظهر اجليش العثما 006/1402يف عام 

 .وأبواقها وموسيقاها وخيلها ومدافعها ودوابها

ثم اقام السلطان سرادقًا وأحاطه باخلنادق أمام القديس رومانوس، ثم أجته السلطان 

للصالة، وتبعه اجليش فصلى، وملا وصل اجليش العثماني واكتمل عدده بدأوا يف احلصار 

تل العثمانيون اخلط املمتد من حبر مرمرة إىل القرن الذهيب حميطني واح. حول املدينة

 .بأسوار املدينة

وأعد السلطان عدته فاهتم بتموين اجليش من غذاء وعتاد ومتابعة والتنسيق بني القوات 

ببعضها حبيث يتعاون الفرسان مع املشاة مع املدفعية يف احلصار واهلجوم وأشرف 

لقوات فوضع الفرق األناضولية عن ميينه إىل حبر مرمرة، السلطان بنفسه على ترتيب ا

وعن يساره الفرق األوربية، والتفت الفرق اإلنكشارية حول السلطان يف حنو مخسة عشر 

ألف من النخبة اإلنكشارية، وكان عليهم تأييد اهلجوم على باب القديس رومانوس 

 .حيث هي أضعف النقط يف الدفاع عن املدينة

العثماني إىل اإلمرباطور يطلب منه تسليم املدينة حقنا للدماء، مع تعهد وبعث السلطان 

 .السلطان باحرتام حياة السكان وممتلكاتهم فرفض اإلمرباطور العرض

وبدأ السلطان بتنظيم اجليش، فجعل زغنوش باشا، األلباني األصل قائدًا للجيش غري 

برية ومنع أهلها من التدخل  النظامي ومهمته مراقبة مدينة غلطة من اجلنوية من فوق

 .لصاحل املدينة من احملاصرة

وجعل صارجية باشا حاكم روملى قائد للمسرية ومهمته اهلجوم على املدينة من أعلى 

القرن الذهيب مع اإلشراف على سالح املدفعية، وجعل حاكم األناضول أسحق باشا على 

 .ربتهمااألناضولية واألسيوية هو وحممود باشا خلربتهم وعظيم جت

وجعل السلطان . أما السلطان فقد جعل لنفسه قيادة الوسط وأشرك معه فيها خليل باشا

حممد الثاني من األسطول العثماني ليكون حائاًل دون وصول اإلمدادات التموينية إىل 
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مع مهامجة السفن اليت حترس السلسلة اليت تغلق القرن الذهيب مع . املدينة احملاصرة

امجة القرن الذهيب لفك حصار السلسلة ومتت مهامجة القسطنطينية فك احلصار، ومه

من كل اجلهات ما عدا القرن الذهيب بسبب السلسلة اليت وضعها اإلمرباطور لتحمي 

املدينة من األعداء وعلى الرغم من أن املدينة قدمية إال أن السور الذي حوهلا مل يعط 

الداخلي للمدينة مل يكن بنفس الكفاءة الفرصة للمهامجني للدخول إليها، ولكن السور 

 .اليت عليها السور اخلارجي هلا

ووقفت مدينة . ووقف مثانية آالف من اجلنود العثمانيني خلف باب القديس رومانوس

غلطة على احلياد ومل تساعد فريق على اآلخر، أما املساعدة اليت قدمتها غرب أوربا فلم 

ا بثمانية آالف من اجلنود املدربني، منهم ألف تكن تفيد احملاصرين لضعفها، فقد بعثو

 .يلبسون الدروع على أكتافهم وصدروهم

وأعد اإلمرباطور عدته للدفاع خاصة، عند وادى ليكوس لضعفها وخوف عبور العدو 

منها إىل داخل املدينة وكلف للدفاع عنها جوجوستنياني، ومل تكن األسوار يف حالة 

كما أن احملاصرين مل يكونوا مسلحني تسليحًا جيدًا،  تسمح هلا بإقامة املدافع فوقها

 .ولكن كانت عندهم العزمية للدفاع عن املدينة

وقام قائد األسطول العثماني بلطة أو غلى مبراقبة مدخل القرن القرن الذهيب، فهاجم 

 .اجلزر القريبة يف حبر مرمرة وأحرق بعضها، وبدأ يضرب املدينة باملدافع

 .اخل املدينة، مل يثنهم اهلجوم العثماني عن مواصلة الدفاعوقاوم املدافعون د

كما قام األسطول العثماني مبهامجة السفن اليت حتمي مدخل القرن الذهيب ولكن يبدو 

أن العثمانيني مل يكونوا مدربني على املعارك البحرية ودافعت السفن املسيحية عن 

ملثل وقاومته وحاول العثمانيون نفسها فقاومت اهلجوم العثماني وردت على اهلجوم با

وفشل اهلجوم العثماني على . فك السلسلة ومنعتهم احلامية ومل متكنهم من السلسلة

القرن الذهيب، واضطر األسطول العثماني إىل اإلنسحاب فهلل رجال احلامية فرحني 

 .بانتصارهم ومقدرتهم على صد اهلجوم العثماني
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عرف اليأس طريقًا إىل قلبه، أخذ يدبر خطة ثانية وأخذ السلطان حممد الثاني الذي مل ي

 .وثالثة لكي يهتدى إىل خطة توصله إىل طريق النجاح

وملا رأى السلطان قدوم سفن إلمداد املدينة باملؤن والسالح كلف األسطول مبنعها والقضاء 

 .نةعليها إال أن األسطول فشل يف أن مينع السفن من الوصول إىل هدفها والدخول إىل املدي

استخدم العثمانيون يف مراكبهم اجملداف بينما استخدم األوربيون للشراع يف مراكبهم 

 .وساعدت الريح املراكب األوربية على الفرار من األسطول العثماني

وأخريًا اهتدى السلطان العثماني حممد الثاني إىل خطة تساعده على نقل سفن األسطول 

 .العثماني إىل داخل القرن الذهيب

د مجع السلطان األخشاب اليت حيتاجها لكي تنزلق السفن عليها وتعرب من األرض إىل فق

 .املاء فتدخل القرن الذهيب وتهاجم العدو من الداخل

وساعد صغر السفن العثمانية على تنفيذ خطة السلطان العثماني الذي أخذ احليطة يف 

الفكرة فعال فنقلوا حنو الدفاع عن مشروعه فيما لو تدخل اإلمرباطور ملنعها، وجنحت 

 .006/1402سبعني سفينة من البسفور برًا إىل القرن الذهيب حبرًا وذلك يف عام 

لقد اعترب هذا العمل معجزة مبقاييس العصر آنذاك على أن الفكرة نفسها ليست من 

ائقة على القيادة فولكن السلطان بقدرته ال. ابتكار السلطان العثماني وأمنا عرفت قدميًا

ميمه على بلوغ أهدافه ساعد على النجاح، فقد دبر العثمانيون نقل السفن من األرض وتص

 .اليابسة إىل املياه املتدفقة وكأنها وهي تسري على األرض كانت تسبح يف املاء

لقد جنح املهندسون األتراك يف خطة نقل السفن يف ليلة واحدة، أثارت إعجاب األعداء 

 .نفسهمكما أثارت إعجاب العثمانيني أ

 .وهكذا صارت املدافع العثمانية بإمكانها أن تضرب أهدافها يف داخل املدينة

على أن املدافع العثمانية أثناء نقل السفن مل تعط ألحد الفرصة للهجوم، حيث ظلت 

املدافع تضرب لرتهب العدو، وفعال مت للعثمانيني ما أرادواز وأخذ البيزنطيون يفكرون 

 .ل العثمانيكيف يتغلبون على األسطو
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وبدأ البيزنطيون خطتهم لتدمري األسطول العثماني وذلك بتوجيه سفن كبرية وأخرى 

لوال أن قباطنة السفن اإليطالية اختلفوا وفشلت . صغرية ملهامجة األسطول العثماني

 .قيادتهم يف توجيههم الوجهة الصحيحة

مانيني ليفوز هو بلقب حيث أن كل قائد كان يريد أن يكون هو البادئ باهلجوم على العث

وهكذا جنا األسطول العثماني من معركة متوقعة مل . البطل يف احلرب ضد العثمانيني

 .يكن يعرف كيف سيكون املوقف بعدها وملن سيكون النصر

ثم قام اإلمرباطور بإحضار مائة ومخسني من األتراك يف املدينة ومجعهم وقام بشنقهم 

 .تراك املهامجنيأمام أسوار املدينة ومبرأى من األ

 .ثم وقع النزاع بني البنادقة واجلنوبني فتدخل اإلمرباطور وأوقف املشاجرة بني الفريقني

ثم فكر السلطان العثماني يف عمل قنطرة عائمة يعرب عليها جنوده من الضفة الشرقية 

 للقرن الذهيب إىل األسوار وأختار لذلك نقطة ضعيفة يسهل اهلجوم منها وأخذ املدافعون

داخل املدينة ينظمون صفوفهم حتى أن اإلمرباطور وفر عليهم اجلهد يف سبيل احلصول 

 .على الطعام وأخذ يوزعه عليهم يف أماكن تواجدهم يف ميدان القتال

إال أن العجز عن الدفاع عن املدينة بدأ يتضح للجميع وهكذا رأى السلطان العثماني البدء 

 .باهلجوم املباشر عن املدينة

أى عظماء القسطنطينية اخلطر احملدث بهم، وكذا البطريرك أمجعوا على خروج وملا ر

اإلمرباطور من املدينة لالتصال باألصدقاء من أحناء العامل الغربي والعمل على إثارتهم 

إلنقاذ املدينة من األتراك العثمانيني املعتدين، إال أن اإلمرباطور رفض الفكرة وفضل 

 .ملدينة إىل آخر نقطة دم يف جسدهالبقاء مع املدافعني عن ا

ويبدو أن اإلمرباطور قد غلبته الناحية العاطفية، فكيف خيرج من املدينة ويرتك شعبه 

يدافع وحده عنها، وهكذا اخطأ اإلمرباطور ألن خروجه يع ي أنه ينشى حكومة له يف 

اومة ومجع تدير حركة املقاومة حبرية قد متكنه من استمرار املق –بلغة العصر –املنفى 
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األصدقاء حوله حتى يضطر املهامجون إىل فك احلصار واالنسحاب ولكن اإلمرباطور مل 

 .يفعل

وجلأ العثمانيون إىل استخدام طريقة السراديب كما استخدموا طريقة احلصن املتحرك 

 .ولكنهم فشلوا يف خططهم هذه مجيعها

 

 

 

 

 سقوط القسطنطينية

رخبيل للتتعرف على األسطول الذي بعثت به أرسلت القسطنطينية بعثة إىل حبر األ

 .البندقية ملساعدة البيزنطيني ولكن البعثة عادت دون أن تعرت على أثر هلذا األسطول

وملا وصلت األخبار إىل اإلمرباطور مل يتمالك نفسه وسقطت الدموع من عينيه حزنا على 

 .و آجاًلمصري املدينة املقدسة اليت ستقع يف أيدي األعداء إن عاجاًل أ

عمل املستشارون حول اإلمرباطور جهدهم لينصحوا اإلمرباطور بالنجاة بنفسه فقد تتغري 

إال أن اإلمرباطور أصر على أن جيعل مصريه مرتبطًا مبصري . األحوال ويعود إليه سلطانه

 .ورفض أية حلول تؤدي إىل هروبه من ميدان املعركة. شعبه

غري الواقعية فطاملا انسحب القائد من ميدان املعركة  لقد كان لإلمرباطور أفكاره املثالية

طاملا إنه ال ميكنه تقديم العون للمحاصرين، ولعله جيد الفرصة لالنقضاض على األعداء 

 .حيث تكون أمامه الفرصة أكرب لفعل شيء ينقذ به وطنه بداًل من أن يقع يف األسر

ثم ركز العثمانيون جهدهم على أما األتراك العثمانيون فقد واصلوا هجومهم دون توقف 

 .ثالث نقاط كي حيطموا احلاجز املادي ويقتحموا املدينة بعدها

ثم . شدد العثمانيون الضرب على باب ادرنة وباب القديس رومانوس ثم الباب احلربي

عمد السلطان إىل حماولة أخرية فبعث بأحد كبار قادته وهو إمساعيل محزة اسفنديار 
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ور برغبة السلطان يف غمد السيوف يف جرابها وإيقاف نزيف الدم أوغلى يبلغ اإلمرباط

حرصا على سالمة الشعب البيزنطي ومحاية اإلمرباطور وتقديم الفرصة له لكي يعيش 

بقية حياته يف استقرار هو وحاسيته يف البلوبونيز، وسيكون اجلميع يف محاية السلطان، 

لى كل من يف املدينة ولكن اإلمرباطور مل فإذا مل يستجيب اإلمرباطور فسيكون ذلك وباال ع

 .وأعلن تصميمه على البقاء يف املدينة مهما كانت الظروف. يستجب لدعوة السلطان 

أدرك السلطان أن ال جمال غري مواصلة القتال حتى النهاية، وعند ذلك مجع جملس 

 .م يف معسكره يف امليدان وطلب املشورة من القادة1042/هـ000حرب يف عام 

قال خليل باشا، إن األفضل ترك املدينة االهتمام بشؤون العثمانيني وحتسني أحواهلم ف

وأبدى ختوفه من أن أوربا لن ترتك بيزنطية تسقط يف يد . حتى تأتي فرصة مناسبة

وسوف يواجه العثمانيون خطر اجتماع أوربا حلرب العثمانيني يف سبيل . العثمانيني

وكان خليل باشا قد بلغ من . ر والالتني واألغريقحترير بيزنطية مثل البندقية واجمل

 .فهو يكره املغامرات ومييل إىل األستكانة واهلدوء. العمر عتيًا

أما الرأى اآلخر الذي نادى به زوغنوس باشا فهو أن من اخلري مواصلة القتال حتى 

منقسمني  تسقط املدينة يف يد العثمانيني، وأن الفرصة مواتيه لذلك خاصة وأن األوربيني

على أنفسهم ولن يكونوا يدًا واحدة يف يوم من األيام، ونصح باالستمرار يف القتال حتى 

تقع املدينة وتكون عاصمة للعثمانيني واإلسالم وقد دخل زوغنوس باشا وهو ألباني 

 .األصل االسالم وحسن أسالمه، وقد رد السلطان أن هذا الرأى هو الذي جيب أن يؤخذ به

نيون القتال، ويف اجلانب البيزنطي جرح القائد اجلنوي جون جوستنياني، وواصل العثما

وأضطر احمليطني به إىل محله إىل داخل املدينة ولكنه عاد يف اليوم التالي ملواصلة القتال 

 .ضد األعداء العثمانيني

أما العثمانيون فبدأوا االستعداد للهجوم النهائي وتسلقوا أسوار القسطنطينية وهم 

ن بالتكبري وتضرب الطبول وتنفخ األبواق واملزامري ويبشر اجلنود بالغنائم اليت يصيحو

 .تنتظرهم
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فأخذوا يبتهلون إىل . أما البيزنطيون فقد شغلهم سؤ األحوال واملصري املظلم الذي ينتظرهم

الرب لينقذهم ومينون أنفسهم بنزول املالئكة لتقف معهم وتنقذهم مما هم فيه من كرب 

 .وضيق

السلطان بأن يتعاون اجليش الربي واألسطول ويقرتبوا من الرب ويستعد ملهامجة  وأمر

 .األسوار على ضفاف القرن الذهيب

وبدأ السلطان يفتش ويفحص جنوده بدقة وعناية استعداد للمعركة الفاصلة، ومجع 

السلطان القادة وخطب فيهم فأغراهم مبا ينتظرهم من خريات ومن كنوز وثروات ونساء 

 .ت وكل ذلك سيكون حتت سلطاننا لنا حرية التصرفمجيال

كما عرفهم بأنهم ال تنقصهم روح احلماس فقد امتألت نفوسهم وقلوبهم باحلماس، 

وتلقاها اجلنود وبلغ بهم احلماس الغاية وحتقق هلم النصر يف كثري من املواقع اليت متت 

 .خالل مدة حصار املدينة

اليت تواجه قواته وصارجيه باشا يقوم باهلجوم ثم بدأ زوغنوس باشا يهاجم األسوار 

على الثغرات املنتشرة يف األسوار، وقام كل من حممود باشا وأسحاق باشا، ومن ناحيتهم 

 .ويتسلقون األسوار

كما شددوا الضغط على باب القديس رومانوس حيث يوجد جون جستنيان ومن معه من 

عسكر العثماني يطفئ األنوار فظن بعضهم الطليان واألجانب أما البيزنطيون وقد رأوا امل

أنهم عقدوا العزم على اإلنسحاب من احلصار، وأما الغالبية فقد قالوا بأن العثمانيني لن 

 .يرتاجعوا

 .واعتقد كل من الكاثوليك واألرثوذكس أنه على حق واآلخر على باطل

 خر رمق يف حياتهزأما اإلمرباطور، فلم يتوان عن مواصلة املقاومة ضد العثمانيني حتى آ

ثم مجع الكاثوليك واألرثوذكس والقسس والرهبان وظلوا ينشدون ويبتهلون، 

 .واإلمرباطور يطلب منهم االستماتة يف الدفاع عن املدينة حتى ال تقع فريسة لألعداء



 44 

بدأ العثمانيون اهلجوم عندما حل الظالم واقرتبوا من األسوار، وتقدم األسطول العثماني 

قع املخصصة لة، وهجمت اجليوش العثمانية هجومًا عنيفًا من كل جانب يف وأحتل املوا

 .عدة نقط وركزوا هجومهم يف وادي ليكوس

 .وأرتفعت األصوات بالتكبري والتهليل ودقت نواقيس الكنائس

وبدأ اهلجوم العثماني بالطليعة من املرتزقة حتى يستنزفوا قوة العدو الدفاعية ويستهلك 

فعاًل متكن طالئع اجليش من إرهاق العدو وإحداث الثغرات يف القوة ذخائره احلربية و

الدفاعية للبيزنطيني وعندئذ دفع السلطان جبنوده من اإلنكشارية ومل  يكونوا قد 

اشرتكوا يف القتال قبل ذلك، فتقدموا يف وادي ليكو سكانهم أسود متوحشة وهم يصيحون 

 .ويكربون

واخرتقوها وعندئذ متكن اجلنود اإلنكشارية من إنزال  وملا اقرتبوا من األسوار الداخلية

 .اإلعالم العثمانية مكانها كدليل على انتصار العثمانية على البيزنطية

ويف هذه املعركة األخرية من احلرب سقط جون جستنياني جرحيًا ومل تقم له بعدها 

 .قائمة

 .بيزنطينيكما مات يف هذه املعركة اإلمرباطور البيزنطي آخر األباطرة ال

ثم أخذت أطفاهلم . لقد قتل يف احلصار أربعون ألف مسيحي وأسر مخسون ألف آخرين

 .ليتعلموا اللغة الرتكية والدين اإلسالمي

كما ضمت النساء إىل حريم السلطان وحريم تابعيه وهرب الكثريون إىل كنيسة أيا صوفيا 

 .وإىل غريها من الكنائس حيتمون بها

 يد العثمانيني وحتقق النصر للسلطان العثماني حممد الثاني، وهكذا سقطت املدينة يف

ودخل السلطان املدينة من باب القديس رومانوس ميتطى صهوة جواده وحوله وزراءة 

وعند املذبح قابله رجال الكنيسة فأحسن استقباهلم . والقادة واجلنود ودخل الكنيسة

تهم آمنني مطمئنني ال خيشون وطلب منهم الذهب إىل بيو. وطمأنهم وأكد محايته هلم

 .أحدًا
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ثم أمر اإلمرباطور جبولة يف املدينة وقد بهره مجاهلا ورونقها ثم بدأ يف إذاعة البشائر 

 .إىل سائر أحناء العامل اإلسالمي بهذ الفتح العظيم

فلما وصلت أخبار الفتح إىل القاهرة أقاموا األفراح والزينات وعمت البهجة والنفوس 

 .ر اإلسالمي الذي حققه العثمانيونبهذا اإلنتصا

وبالغ املؤرخون األوربيون يف وصف األعمال الوحشية اليت قام بها العثمانيون ولكن شهد 

. إن اتباع حممد ما كانوا يعاملون املدينة) أحد الرهبان الذين عاصروا هذه األحداث فقال

أعمال السلب والنهب  مثلما عاملها جنود املسيح، ثم نظمت احلكومة اجلديدة الالتينية

وقسمت اإلمرباطورية بني الالتني وفرضت الكثلكة بالقوة على اتباع املذهب 

وهو يقصد احتالل األوربيون الغربيون لبيزنطية يف عهود سابقة وفرضوا ( األرثوذكسي)

املذهب الكاثوليك على الشعب األرثوذكسي قهرًا ال اختيارًا، بينما ترك العثمانيون 

 . نيةياحلرية الد
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 أوربا بعد سقوط القسطنطينية

 

فوجئت أوربا املسيحية بسقوط بيزنطية معقل املسيحية يف يد العثمانيني، ومل يكن يف 

وسع الدول األوروبية أن تفعل أي شيء إزاء ما حدث، وهي قد حاولت بالفعل ولكن 

 .حماوالتها مل تكن على املستوى املناسب

املذاهب بني الكاثوليك يف الغرب، وأرثوذكسي يف الشرق وكل منهما يرى كما أن اختالف 

 .يف اآلخر إنه على باطل

وذلك حينما حاول . ثم إن التجارب أثبتت أن العداء بني الطرفني أكدته احلوادث

الكاثوليك فر  املذهب الكاثوليكي قهرًا على شعب بيزنطة األرثوذكسي، حتى أنه 

دمج املذهبني معًا ألسباب سياسية رفض شعب بيزنطة ذلك حينما حاول اإلمرباطور 

 .رفضًا قاطعا ًَ ال رجوع فيه مهما كانت األحوال

وكان البابا . كما حاول الباب بيوس الثاني دفع السلطان العثماني إىل اعتناق املسيحية

 ساذجًا إىل درجة أنه أعتقد أنه ميكنه حتويل السلطان من عقيدة التوحيد احملمدية إىل

 .العقيدة املسيحية مبجرد دعوة السلطان إىل ذلك
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ولقد قامت اجلمهورية اإليطالية بتوطيد عالقتها بالدولة العثمانية بسبب املصاحل 

ومل يلبث أن مات بابا روما ومات معه مشروع احلملة . التجارية القائمة بينهما

 .الصليبية

خرجت البندقية عن هذا االتفاق  004/1404وملا عقد األوربيون اتفاق فيما بينهم يف عام 

 .وأقامت عالقات صداقة مع األتراك لرعاية مصاحلها اإلقتصادية

 

 جهود السلطان حممد احلربية يف أوربا بعد فتح القسطنطينية

على الرغم من أن اجملر تعد من أقوى الدول األوروبية املسيحية، حتى أن ملوك اجملر 

أن اجملر شغلتها أمور دينية مثل حتويل الصرب إىل إال . أعتربوا أنفسهم محاة املسيحية

الكاثوليك ، كما أن اإلمرباطور اجملرى لوى مل ميد يد العون إىل بيزنطية يف حروبها مع 

كما تنازعت اجملر والبندقية على توسيع النفوذ على . العثمانيني الختالف املذهب

 .ساحل االدرياتي

، وملا مل جتد لديها القوة ملواجهة العثمانيني، كما شغلت اجملر يف نزاع مع العثمانيني

عقدت اجملر اتفاقا ًَ مع فرنسا وأملانيا وبتأييد من البابوية ملواجهة اخلطر العثماني ولكن 

م ويف هذه املوقعة 044/1246هذا احللف هزم أمام العثمانيني يف موقعة نيكوبوليس عام 

 يعودوا إىل حماربة العثمانيني، فقد أعطى العثمانيون درسًا قاسيا لدول احللف على أال

فقدوا  زهرة شبابهم بعد هذه املوقعة وهرب األمري اجملري سجمسند بعد أن كاد يقع 

يف أسر اجلنود العثمانيني، لوال معاونة البنادقة له على اهلرب ولكن الظروف ساعدت 

ا  مملكة وأصبحت اجملر وأملاني 014/1411هذا األمري لريتقى عرش أملانيا يف عام 

ولكن نتج عن ذلك االحتاد نزاعًا بني اجملر والبندقية وفقدت اجملر مقاطعة . واحدة

 .داملاشيا

بوهيميا وصار احتادًا ثالثيًا يضم اجملر وأملانيا وبوهيميا وقد متكن سجسمند  انضمتثم 

من تقوية حدود اجملر مع جريانها العثمانيني وحصة مدينة بغداد عند ملتقى الدانوب 
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ونظم اجليش اجملري وأعطى عناية لألسطول اجملري . السافا حصنًا منيعًا ال يقاومب

الذي يعمل يف نهر الدانوب وحيمى احلدود اجلنوبية للدولة ولذلك فقد جتمع حوله 

 .النبالء وخضعوا لقيادته

كما هاجر إىل اجملر مجاعات من الصرب خدموا يف جيش اجملر، وبذلك متكنت اجملر 

 .اخلطر العثمانيمن مواجهة 

حتى أن احلرب صارت سجااًل بني اجملر والعثمانيني يف مسندريا ومتكنت اجملر من 

ختليص الصرب من احلكم العثماني وعلى الرغم من قيام معاهدة صلح بني اجملر 

والعثمانيني منذ عهد السلطان مراد الثاني فإن اجملر حتت زعامة هونيادى ويف عهد 

نقضت اجملر، املعاهدة املعقودة مع العثمانيني بإصدار من ملك  فالديسالف ملك اجملر،

اجملر وبتشجيع من البابا الذي أعفى امللك من إتفاقه مع العثمانيني، مما أضطر السلطان 

العثماني إىل معادوة احلرب ضد اجملر يف موقعة ورنه اليت قتل فيها امللك اجملري 

 .ومحلت رأسه على رمح

يف موقعة قوصوع وهزمت اجملر، ومل  444/1400اجملريني يف ثم حارب العثمانيون 

جترؤ اجملر على مواجهة العثمانيني بعد ذلك حتى عهد حممد الفاتح فوقع الطرفان 

 .اجملر والعثمانيون عقد هدنة بينهما

على أنه بعد سقوط القسطنطينية مل تكن اجملر يف موقف يسمح هلا بالدخول يف حرب مع 

 .ما دعاهم إىل قبول عقد هدنة مع العثمانينيالعثمانيني، وهذا 

إال أن السلطان حممد الثاني مل يكن لينتظر اجملريني حتى يكونوا هم البادئني 

 .باحلرب، فعزم على مفاجأتهم قبل أن يفاجئوه هم

م بدأ العثمانيون باهلجوم على بلغراد بقوة كبرية ومدفعية قوية، 061/1406يف عام 

لوقت هي مفتاح اجملر، ووقف الزعيم اجملري يدافع عن بلغراد وبلغراد يف  يف ذلك ا

بكل قوته وبصرب ومحاسة دفاعًا عن أرض بالده، ووقفت كل أوربا خلفه تؤيده وتناصره 

ضد العثمانيني، ألن أوربا رأت أن سقوط بلغراد معناه سقوط وسط أوربا مجعية يف يد 
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وناداهم .  يقودهم الراهب كاسرتانالعثمانيني، لذا أسرع لنجدة اجملر ستون ألف صلييب

البابا فلبوا النداء، فقد تغريت أوربا واهلبت مشاعرها سقوط القسطنطينية يف أيدي 

 .العثمانيني، فأخذوا يتأهبون للدفاع عن بلغراد قبل فوات األوان

لقد أمجع الغرب املسيحي على الوقوف خلف بلغراد صفًا واحدًا، وحارب العثمانيون يف 

على الرغم من بعد املسافة بينهما وبني بالدهم، فالعثمانيون حياربون يف بالد بلغراد 

ولذا مل يتمكن األسطول العثماني . يرتبص أهلها بالعثمانيني، وخطوط املواصالت بعيدة

من مقاومة األسطول اجملري وأنهزم أمامه وأضطر إىل اإلنسحاب من بلغراد بعد متكنهم 

د اإلنكشارية إال أن السلطان على الرغم من اهلزمية فإنه من الدخول إليها بفضل اجلنو

عمل على اإلنسحاب املنظم الذي ال يعطى فرصة للعدو للتمكن منه، حتى أنه مل يتوان 

عن إعادة تنظيم قواته بسرعة، كما أن هو نيادى زعيم اجملر مات بعد أيام من املعركة، 

 .نجدة اجملروكذلك مات كابسرتانو زعيم املسيحني، الذي حضر ل

ولكن هذه املقاومة اجملرية العنيفة وإن جلت الزحف العثماني على تلك البالد إال أن 

 .العثمانيني وأصلوا مشاريعهم يف فتوحات مستمرة يف أحناء أوربا

وملا صار ماتياس كورفينوس ملكا على اجملر مبجهود من كبار رجال اجملر الذين رأوا 

وقدم حياته فداء للشعب . أخلص يف مقاومة العثمانينيفيه صورة ألبيه هونيادى الذي 

 .اجملري، بذل مايتاس جهوده حلركة إصالح داخلية

أما العثمانيون فقد واصلوا فتوحاتهم ودخلوا البوسنة وثبتوا أقدامهم فيها، ورأى 

ماتياس أن يستنجد بالباب، والبندقية ثم عرضت فرنسا تكوين جبهة متحدة ضد 

ن كورفينوس رفض االنضام هلذا احللف ألنه رأى فيه أن اجملر العثمانيني  إال أ

 .ستتحمل وحدها احلرب ضد العثمانيني

كما أن ماتياس امللك اجملري أعطى اهتمامه للداخل فعم على حماربة حركة املعارضة يف 

 .بوهيما
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أما البوسنة فقد قامت فيها املنازعات على العرش وقامت احلرب األهلية،وتدخل البابا 

إلصالح األحوال الداخلية وأدرك السلطان العثماني ما يبيته ملك الصرب من عدم دفع 

جيشًا كبريًا فتقدم ملك البوسنة يعرض طلبًا للهدنة  060/1462اجلزية، فأرسل يف عام 

 .فقبل السلطان العرض. مدتها مخسة عشر عامًا

 العثمانيون على ثم فاجأ البوسنة باهلجوم عليها واستوىل عليها عنوة كما أستوىل

وبعد استيالء العثمانيني على اهلرسك دخلت . اهلرسك بعد ما استولوا على البوسنة

ومنحوا سلطة احلكم للبالد حيكمونها كأقطاعات على طريقة احلكم . البوسنة يف اإلسالم

 .يف العصور الوسطى

الثاني من  ويف أوائل القرن التاسع اهلجري اخلامس عشر امليالدي متكن السلطان حممد

 .بسط سلطانه على البانيا بعد صراع ضد األلبان

وبعد أن أنكمشت مدينة البندقية وأضمحلت استوىل العثمانيون على ممتلكات البندقية 

 .يف السواحل األلبانية

 

 السلطان حممد الثاني وفتوحاته يف آسيا

ينجح  متكن السلطان حممد الفاتح من االستيالء على مدن سينوب وطربزون، ومل

اإلمرباطور اإلغريقي الذي حكم طربزون وما حوهلا يف الفكاك من قبضة الفاتح حني 

حاول تقوية مركزه بعقد اتفاق مع أوزون حسن الذي بسط سلطانه على أجزاء من أرمينيا 

والعراق وفارس حيث أن أوزون حسن نفسه أنسحب من آسيا الصغرى، عندما علم بقدوم 

 .الفاتح إليها

فأنتهت دولة األغريق من آسيا . م مت الفتح العثماني لتلك املدن 066/1461ويف عام 

الصغرى وصار األناضول تركيا إسالميا، وأصبح العثمانيون يسيطرون على حبار مرمرة 

 .واألرخبيل واألسود سيطرة تلمة، ثم فتح الصدر األعظم بعد ذلك بالد القرن
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العثمانيني بعد موت أمري البالد الذي  م سقطت إمارة قرمان يف أيدي006/1401ويف عام 

ترك سبعة أبناء تصارعوا على عرش البالد فنحاهم العثمانيون بعيدًا، ومتلكوا هم 

 .وهكذا اختفت فلول النظام السلجوقي من بالد األناضول نهائيًا. البالد

وملا حاول أورون حسن العودة إىل آسيا الصغرى، وحتالف مع البندقية ورودس ، باءت 

اوالته يف النهاية بالفشل وأنسحب بعيدًا من احلدود الشرقية للدولة العثمانية، وعاد حم

 .هلذه احلدود استقرارها

على أن سلطان العثمانيني سوف ميتد بعد ذلك إىل أبعد من ذلك كثريًا، وسيقوم بتعديل 

 .تلك احلدود، خلفاء السلطان حممد الفاتح

 

 ةالسلطان حممد الفاتح يف أوربا ثاني

حاول السلطان العثماني حممد الفاتح العمل على تكوين عالقات حسنه مع اجلنويني 

والبندقيني، وذلك يف أثناء هجومه على القسطنطينية، ولكن ما أن مت له فتحها 

ة جلنوة، سلطانة واإلستيالء عليها، حتى رأى أن يفرض على غلطة، وهي مدينة تابع

 .بينهمانه وتوترت العالقات مما ضايق اجلنوي

ثم رأى السلطان أن يستولي على مدينة كافا وهي مدينة غنية وقوية حتى أطلقوا عليها 

أسم القسطنطينية الصغرية، وفعال هاجم العثمانيون كافا وبعد أربعة أيام سلمت املدينة 

. ومجع السلطان ألف أوربعمائه من خربة أبناء نبالء كافة ليخدموا يف صفوف اإلنكشارية

لعثمانيون بعد ذلك على مجيع شبه جزيرة القرم، وصار خانات التتار يتبعون وأستوىل ا

 .العثمانيني حنو ثالثة قرون

ثم اجته السلطان بعد ذلك إىل جنوه تلك اليت مل تقف على احلياد أثناء معارك 

القسطنطينية قتقدم العثمانيون وأجتهوا إىل ممتلكات جنوة واستلوا على جزر حبر 

 .لوا على أيبويبا، ولبيسوس وملنوس وسلطالونيا وبعض جزر أخرىاألرخبيل واستو
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م أرسل السلطان حممد جيشًا كبريًا هاجم جنوة نفسها واخرتق  005/1400ويف عام 

 .حصونها ومجع من الغنائم واأٍلسالب الشيء الكثري

وعند ذلك أسرعت البندقية وعقدت صلحًا مع العثمانيني، تعهدت فيه مبده مبائه سفينة 

يف حالة تعرض دولة أخرى ملهامجته، وقبل السلطان هذا العرض على أن ميدها هو 

 .باملثل مبائة ألف جندي يف حالة تعرضها للخطر من دولة أخرى

وكان يسيطر عليها . ثم أجته السلطان لفتح جزيرة رودس متهيدًا لالستيالء على إيطاليا

بع عشر امليالدي ووطدوا أقدامهم فرسان القديس يوحنا منذ القرن الثامن اهلجري الرا

 .فيها

بعث السلطان حممد قائده مسيح باشا على رأس قوة كبرية ومائة  000/1407ويف عام 

ومثانية سفينة وقام العثمانيون بالنزول يف اجلزيرة واستولوا على بعض األماكن 

 عليه وحاصروا املدينة، وملا أوشكت على السقوط، أعلن مسيح باشا أن مجيع ما يستوىل

وعندئذ غضب اجلنود وتراخت معنوياتهم ومل يواصلوا اهلجوم . ملك للسلطان وحده

فانتهز املدافعون الفرصة وهامجوا العثمانيني ورودهم على أعقابهم ، . القتحام األسوار

 .فاضطر مسيح باشا إىل رفع احلصار عنها وبذلك أنقذت رودس

يا ونزلوا يف شاطئ أبوليا وأجتهوا إىل اجته العثمانيون إىل إيطال 000/1407ويف عام 

 .تارنتوا وهي مفتاح جنوب إيطاليا، وسقطت املدينة يف ايدي العثمانيني

م زال اخلطر العثماني عن إيطاليا بعد  006/1401وملا مات السلطان حممد يف عام 

 .انسحاب العثمانيني منها
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 (410/1401/1011-006)السلطان يايزيد الثاني 

ش السلذنة بايزيد الثاني، العد مناوشات من اجلنود اإلنكشارية ضد الصدر توىل عر

األعظم الذي كتم خرب وفاة السلطان حممد الفاتح ليعطى الفرصة لتوىل جم األخ األصغر 

 .لبايزيد العرش، وفشلت اخلطة بعدما تسربت إىل اخلارج وقتل الوزير غدرًا

بروسه الذي حيكمه حينذاك إال أن بايزيد  وحاول جم بن حممد الفاتح االستقالل بأقليم

ولكن . رفض هذا العرض من أخيه جم وهامجه وهزمه، وألتجأ جم إىل القوى اخلارجية

 .األمور مل تأت يف صاحله وأنتهت مبوته غيلة

اهتم بايزيد بالشؤون الداخلية للدولة فأنشأ املباني الفخمة وأنشأ شبكة من الطرق 

يانة للمنشآت القائمة قبلها، واستعان يف ذلك بالعمال من واجلسور، وقام بأعمال الص

 .كما شيد مسجدًا حيمل إمسه يف العاصمة استانبول. بالد الروم، والبلغار

وبالنسبة للحدود والشمالية فقد حاول العثمانيون التوسع مشااًل وشنوا احلمالت على 

بوسنة فأكملوا االستيالء عليها وملا مل يوفقوا يف محالتهم هذه اجتهوا إىل ال. ترانسلفانيا

 .كما أوقفوا احلمالت البولندية لفتح البغدان. مجيعها

م، بعد 474/1072م هاجم العثمانيون البنادقة ثم عقد صلح بينهما يف 470/1444ويف عام 

استيالء بايزيد الثاني على ناو باقتوس ومسينا، وأجته بعد ذلك إىل حدود الدولة 

امساعيل الذي حاول التدخل يف شؤون الدولة العثمانية حلماية  الشرقية ملواجهة الشاه

 .مجاعات الشيعة املنتشرين يف آسيا الصغرى

ثم دب نزاع بني أبناء بايزيد الثاني بسبب رغبة بايزيد يف اختيار ولده الصغري أمحد 

وقد أيدته القوى . لعرش السلطنة، فرفض ذلك األبن األصغر سليم لطموحاته العسكرية

ووقع خالف بني سليمان وأبيه . فاإلنكشارية عاضدت سليم على أخيه أمحد. سكريةالع

 .وتقاتل الولد مع أبيه وتغلب األب على أبنه
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وأنتهى األمر بتولي سليم . وملا حاول أمحد ارتقاء العرش يف حياة أبيه صدته اإلنكشارية

مكرها وتوىل سليم وتنازل السلطان بايزيد على العرش  410/1011عرش السلطنة يف عام 

 .عرش السلطنة
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 :الفصل الثالث

 اتساع الدولة العثمانية يف آسيا أفريقيا

م ثم تقدم السلطان سليم جبيشه إىل العاصمة تربيز ، وهنا بدأت فكرة 457/1041يف عام 

 .التوسع يف قارة آسيا لدى العثمانيني

الشام وقد امتد سلطانهم إىل الشمال الشرقي  ولكن مصر اململوكية قائم سلطانهايف بالد

وهي يف ذلك الوقت تعد القوى الثانية الكربى، على أن الصلة بني املماليك يف مصر 

 .والعثمانيني منذ عهد السلطان حممد الفاتح

وقد بدأت حركة التوسع يف عهد السلطان بايزيد الثاني حيث مل تكن لديه رغبة يف 

س من سبقوه من السالطني العثمانيني فأخذ املماليك التوسع العسكري بنفس محا

 .يستفيدون من سياسة بايزيد اهلادئة وأمدوا معهم نفوذهم يف أرمينية الصغرى وقلقيلية

ويف عهد السلطان سليمان، وقد تقدم إىل منطقة آسيا وهاجم شاه إمساعيل واستوىل على 

 .أعطاها له قبل ذلكإمارة عالء الدولة اليت كان السلطان حممد الثاني قد 

وقد حدث خالف بني شاه إمساعيل وعالء الدولة فلما عاد السلطان العثماني من محلة 

ضد شاه إمساعيل أمر مبعاقبة عالء الدولة، وأخذ منه إمارته ومنحها ألبن أخيه علي 

 .عهد السلطان سليمان إىل الدولة العثمانية/بك، ثم ضمت يف 

ثم حاول . مع شاه امساعيل ليواجهها معًا العثمانيني  ويف مصر حاول السلطان التحالف

السلطان الغورى املتقدم يف السن التقرب إىل العثمانيني فلم يستجيب السلطان سليم هلذه 

 .اخلطوة من جانب الغورى

م بعث السلطان سليم إىل السلطان الغورى مبصر 451/1010ويف مجادى األخرى من عام 

ه، فتضايق السلطان الغورى وقال أنها ليست رؤس أعداء رؤس على دوالت وأبنه ووزير

 .ثم أمر بدفنها يف إحدى األماكن مبصر. اإلسالم،فلم يبعث لي بها
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وهكذا أخرجت بعض البالد التابعة للسلطان الغورى من يده، بعد أن استوىل عليها 

ون أن وقد فهم املصري. العثمانيون، ومل يستطيع الغورى أن يفعل شيئًا إزاء ما حدث

 .السلطان العثماني يتحرش بسلطان مصر

وطلب األمراء املماليك من السلطان الغوري التحرك بعد أن قام السلطان سليم العثماني 

وخطب له فيها وضربت . باالستيالء على غالب البالد احللبية يف الشام التابعة ملصر

 .إزاء تلك األحداثالسكة بامسه، كما أقام أبراجا وحصون، ولكن السلطان مل يتحرك 

وملا بعث نائب حلب إىل العثمانيني بسبب ما أخذوه من ممتلكات مصر يف الشام قال أنه 

 .أخذها بالسيف وال يردها إال بالسيف

 .وملا حاول السلطان الغورى اسرتضاء مماليكه أغدق عليهم املال والسالح والغذاء

إال أن السلطان . ارة الشمسوعادة ما كان خيرج اجليش يف فرتة الصيف حني تضعف حر

الغوري خرج عن هذه القاعدة حني خرج جبيشه يف شهر ربيع اآلخر من عام 

ومل يرجع الغورى عن هذا الفعل . م يف فرتة حرارة الشمس مما أرهق جنوده455/1016

 .اخلطأ ألنه مل يكن يأخذ عادة إال برأيه هو دون غريه من ذوى اخلربة من رجال دولته

 

 دابقمعركة مرج 

خرج السلطان الغورى من مصر على رأس اجليش ووصل إىل  455/1016رجب عام  10يف 

غزة وأقام بها ثالثة أيام، فتقدمت إليه بعض األهالي بالشكوى من نائب غزة فبعث إليه 

فلما حضر إىل السلطان عنفه على فعله توظلمه وزجره غاية الزجر ثم أعاده إىل مكانه بعد 

 .أن كان قد عزله

م وردت مكاتبة من نائب الشام سيباى يذكر فيها أن علم أن السلطان الغوري يريد ث

السفر إىل قتال أبن عثمان وأن اململوك يقوم بهذا األمر، ويكون السلطان مقيمًا مبصر 

ويبعث بالعسكر، وأورى سيباى نائب الشام خربًا خطريًا مفاده أن خاير بك ليس 
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سلطان العثماني ، ويكاتبه ليطلعه على أسرار الدولة خملصًا لسلطان وأنه على صلة بال

 .املصرية يف كل وقت من النهار

 وقد أثبتت األحداث صدق سيباى وإخالصه فيما بلغه من أخبار عن خاير بك

، إال أن السلطان الغورى مل يستجب ألقوال سيباى، وأهمل عمل التحريات الالزمة 

 .بشأنها للتـأكد من صحتها من عدمه

لسلطان على سبياى نائب الشام بقوله ها حنن قد جئناهم بأنفسنا، ثم أمر بالرحيل ورد ا

وذلك ألن السلطان مل يكن حيسب خلاير بك نائب حلب حسابًا ملا  1باجليوش والعساكر

يعلم من جنبه وعدم شجاعته فأخذه من مل يكرتث به، بينما كان سيباى من مماليك 

خملصًا، ولكن الغورى غفل عنت تبع ما يصله من  السلطان قايتباى، وكان رجال شهمًا

أخبار رجال دولته، فلم يتحر صحة اخلرب، ومل جيعل له عيون تبلغه باألخبار 

 .الصحيحة أو من اإلشاعات اليت يطلقها العدو

وملا توىل السلطان سليم األول العثماني واستقل حبكم الدولة العثمانية ألتجأ أحد أخوته 

ى مبصر واستجأره فقبل إجارته، ثم إن السلطان العثماني بعث إىل إىل السلطان الغور

 .السلطان الغورى يطلب رد أخاه غليه فأبى الغورى ذلك

ومن هنا بدأت العداوة بني الغورى وسليم األول وكذلك من أسباب العداوة بينهما أن 

برية، مل السلطان سليم حني قام بغزو الفرس يف عهد شاه امساعيل وعاد جبنوده إىل ال

بالعثمانيني ومل يسمح ألهاىل  –وهو يتبع مصر  –يرحب نائب البرية عالء الدولة 
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مرعش ببيع أي شيء لعساكر السلطان العثماني، فمات بسبب ذلك احلصار ضد 

 .وكان ما كان من احلروب بسبب ذلك. العثمانيني أكثر الدواب والناس

يوشه من نائب البرية، أراد أن يبعث وملا وردت األخبار للسلطان العثماني مبا حدث جل

 .حبملة لتأديب هذا التأديب إال أن مستشارية نصحوه بأن يكتب إىل الغورى أواًل

فبعث السلطان سليم إىل السلطان الغورى يبلغه ما حدث من أمر عالء الدين، فرد عليه 

إىل مبعوثى  الغورى بقوله أن عالء الدين عا  أمرى فإن قدرت عليه فأقتله وقدم اهلدايا

 .السلطان سليم

ثم أن السلطان الغورى بعث إىل عالء الدين سرا يبلغه بتأييده ملا فعل مع العثمانيني 

 .وبذلك قوى عالء الدين على قتال العثمانيني. وحيرضه على قتال العثمانيني

وملا عاد مبعوث السلطان العثماني إليه وعرف جواب الغورى إليه أدرك بفراسته أنها 

 .عة من السلطان الغورى له، فأضمر يف نفسه شيءخدي

ثم أن السلطان الغورى ظل ينتقل يف بالد الشام فمن غزة إىل دمشق فتقابل مع األمري 

 .سيباى نائب الشام ثم  إىل محاه فالقاه فيها نائبها جان بردى الغزالي

ني وهما ثم وصل السلطان الغورى إىل حلب، ويف حلب حضر ممثل السلطان سليم العثما

ركن الدين قاض عسكر ابن عثمان، وقراجا باشا أحد أمراء السلطان العثماني فنزال حلب 

فرد عليه . وعاتبهما السلطان الغورى يف أفعال السلطان سليم وأخذه بالد على دوالت

 .املبعوثان بانهما حضرا  للصلح وأنهما مفوضان من قبل السلطان العثماني بذلك

هذه خدعة أراد بها العثمانيون إنصراف الغورى عن التجهيز ثم تبني بعد ذلك أن 

 .للحرب ثم يفاجئوه بها

ثم إن املبعوثني طلبًا من السلطان الغورى بأمر من السلطان العثماني سكرا وحلوى فصدقه 

 .السلطان الغورى وبعث إليه مبائة قنطار سكر وحلوى يف علب كبرية

رى مع هذين املبعوثني يطلب من السلطان إال كما كتب السلطان سليم إىل السلطان الغو

بتدخل يف صلح بينه وبني الشاه ألن السلطان العثماني قرر أن حيارب إمساعيل شاه 
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وينفيه من وجه األرض، وأظهر السلطان سليم أنه على القيسارية ليحارب الصفوى، 

 .وهو بذلك يعمل على خداع الغورى

السلطان العثماني وذلك ردًا على هدايا السلطان ثم أن السلطان الغورى بعث بهدايا إىل 

 .العثماني

ثم أرسل السلطان الغورى األمري مغلباى يعرض الصلح بينهما، وأن األمراء والعسكر يف 

 .إنتظار الرد

ثم وضحت صحة نوايا العثمانيني جتاه مصر عندما وردت األخبار إىل السلطان الغورى يف 

السلطان الذي أرسله الغورى وهو األمري مغلباى أحد حلب بأن سليم شاه قبض على قاصد 

 .الدوادارية ووضعه يف احلديد

وكان السلطان الغورى حيث أطلق مبعوثى ابن عثمان قبل أن حيضر مغلباى ويطلع منه 

 .على أحوال ابن عثمان

ويف عنتاب علم األمري كرتباى أن السلطان العثماني رفض الصلح وقبض على األمري 

 .ضعه يف السجن وكاد ينفذ فيه حكم الشنق لوال تدخل بعض وزرائهمغلباى، وو

وعندئذ مل يكمل كرتباى رحلته وعاد إىل حلب وأخرب السلطان الغورى مبا حدث وأن 

اجلنود العثمانيني قد وصلت إىل عنتاب وملكت قلعة ملطية وبهنسا وكركر، وغري ذلك 

 .من القالع

من حلب والنزول على جيالن لقتال ابن وعندئذ نادى السلطان الغورى بالرحيل، 

عثمان، وملا تقابل األمري مغلباى مع السلطان الغورى، أخربه أن ابن عثمان رفض الصلح 

 .وقال له قل ألستاذك يالقينا على مرج دابق

متجهًا إىل جيالن، ويرافقه . م خرج السلطان الغورى من حلب455/1016ويف رجب عام 

اهلل والقضاة األربعة ونائب الشام ونائب حلب ومجاعة من  أمري املؤمنني املتوكل على

 .النواب خرجوا بأطالب حربية وطبول وزمور ونفوط
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 50وصل السلطان من جيالن إىل مرج دابق فأقام إىل يوم اآلخر  455/1016رجب  51ويف 

 .م455/1016رجب 

توجه إىل ويف مرج دابق فاجأته اجلنود العثمانية، فصلى السلطان صالة الصبح ثم 

وصار يرتب  5زغزغني وتل الفار، فركب وهو بتخفيفة صغرية وملوطه وعلى كتفه طرب

العسكر بنفسه وأمري املؤمنني على امليمنة ويلبس مثل مالبس السلطان وعلى رأسه 

 .ومجاعة الصوفية والقضاة األربعة ومتر الزدكاش أحد املتقدمني 2السنجق اخلليفيت

مري سيباى نائب الشام وعلى امليسرة خاير بك نائب حلب، وكان على ميمنة العسكر األ

وأول من برز إىل القتال يف امليدان األتابكى سودون العجمي وملك األمراء سيباى نائب 

الشام واملماليك القرانصة دون املماليك اجللبان، فقاتلوا قتااًل شديدًا هم ومجاعة من 

مهولة وأخذوا منهم سبع سناجق،  النواب فهزموا عسكر ابن عثمان وكسروهم كسرة

وأخذوا املكاحل اليت كانت على العجل ورماة البندق، فهم السلطان سليم باهلروب أو 

 .بطلب األمان، وقد قتل من جنوده فوق العشرة آالف

وفجأة تغري املوقف لغري صاحل السلطان الغورى وذلك حني بلغ املماليك القرانصة إشاعة 

ليك اجللبان ال تقاتلوا أبدًا وخلوا املماليك القرانصة يقاتلون هي أن السلطان قال للما

 .وحدهم

فلما بلغ ذلك إىل إمساعيل املماليك القرانصة ثنوا عزمهم عن القتال، فبينما هم على ذلك 

وإذا باألتابك سودون العجمي قتل يف املعركة وقتل سبياى نائب الشام فأنهزم يف امليمنة 

 .أن خاير بك نائب حلب انهزم وهرب، فكسر امليسرةمن العسكر جانب كبري ثم 

وكسر األمري قانصوه بن سلطان جركس وقيل قتل، وقيل أن خاير بك كان على عالقة 

بالسلطان سليم ومتواطئًا ضد السلطان الغورى، وقد ظهر صحة ذلك فهو أول من أنهزم 

 .من اجلنود املصرية
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السلطانية يف قلة من جنوده وصار يدعو وظل السلطان الغورى واقفًا وحده حتت الراية 

جنوده إىل القتال وهم ال يستجيبون وتسللوا منسحبني ثم تقدم األمري متر الزردكاش إىل 

 .السلطان ودعاه إىل النجاه بنفسه باللجوء  إىل حلب

ثم زحف السلطان سليم جبيشه ودخل وطاق السلطان الغورى، وفيه من األرزاق اليت 

 .مه، ويف املدورةحوله، وجلس يف خيا

ثم . ثم حتول السلطان سليم من مرج دابق واجته إىل حلب، واستوىل عليها بغري مقاومة

 .جلس يف املكان الذي كان جيلس فيه السلطان الغورى

ثم قدم إىل السلطان سليم، أمري املؤمنني، املتوكل على اهلل، والقضاة الثالثة قاضى القضاة 

وأما قاض القضاة . قضاة شهاب الدين الفتوحي احلنبليحمي الدين املالكي ، وقاض ال

 .حممود بن الشحته فقد أنسحب مع جنوده من املماليك إىل الشام

ورحب به وأجلسه جبواره وسأله . وسأل السلطان العثماني أمري املؤمنني حني قدم إليه

ما كنتم ثم نعيدكم إىل بغداد، ك: أصلكم من أين؟ فقال له من بغداد، فقال له ابن عثمان)

خلع عليه السلطان خلع سنيه من مالبسه ومنحه بعض املال ورده إىل حلب متحفظًا 

 .4عليه

أنتم تأخذون الرشوة على األحكام الشرعية )أما القضاة فقد قال هلم السلطان سليم 

وتسعون باملال حتى تتولوا القضاء، وما منكم من أحد يرشد إىل اخلري، ألنكم مل متنعوا 

 .0(عن املظامل اليت كان يفعلها بالناس، وأنتم ترون ذلك منه وال تنكرونهسلطانكم 

وبعد أن استوىل السلطان سليم على مدينة حلب صعد إىل القلعة فلما أطلعوه على ما فيها 

والسروج  6وجد من األموال مائة ألف ألف دينار والكنابيس الزركس والرقاب والطرب
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صعة والفصو  املثمنة والربكستوانات الفوالذ امللون الذهب وطبول البازات واللجم املر

 .والسيوف املسفطة بالذهب اخلود الفاخرة، وأنواع كثرية من األسلحة

وبعد ذلك استوىل السلطان سليم على ثالثة عشرة قلعة مع ما فيها من األموال واألسلحة 

 .مما ال حصر هلا هذا غري اخليول والبغال واجلمال واخليام

 .سلطان سليم جبامع حلب ودعى له بامسه، على املنابرثم صلى ال

أما السلطان خاير بك نائب حلب وهو من خان السلطان الغورى، فهو أول من انسحب 

 .من املعركة وأشاع اهلزمية من اجلنود املصريني

فلما استقر للسلطان سليم األمر استدعى خاير بك فلما حضر خلع عليه وضمه إىل مجلة 

زي الرتاكمة، العمامة املدورة والدالمة وقص ذقنه، فأطلق عليه السلطان أمرائه ولبس 

خليانته، للسلطان الغورى، وعند ذلك انسحب أتباع خاير بك وبقي ( خاين بك)سليم 

 .خاير بك ضمن حاشية السلطان سليم

وبعد أن أستقرت األحوال للسلطان العثماني يف بالد الشام وصار له احلكم من الشام إىل 

 .فرات وملك قالعها وأعماهلا وملك ثالث عشرة قلعة باألمان من غري حرب وال قتالال

. ثم عزم السلطان سليم على دخول مصر. كما ملك عدة قالع من شاه إمساعيل الصفوى

 .ووصل إىل غزة

خرج من غزة وأجته إىل العريش، ثم  455/1016ذي احلجة عام  55ويف يوم اخلميس 

ثم وصوال إىل اخلانكاه ومن هناك اجته العثمانيون إىل بركة إىل بلبيس ثم العكرشة 

 .احلاج
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 معركة الريدانية

 

م إىل الريدانية، وأقام 455/1016ذي احلجة من عام  14توجه السلطان طومان باى يف 

بها الوطاق وأقام املدافع واملكاحل وصف هناك طوارق وحفز خندق من اجلبل األمحر إىل 

عل خلف املكاحل حنو ألف محل مجل وعليها زكائب فيها عليق وعلى غيط املطرية ثم ج

 .أقتابها صناجق بيض ومحر ختفق يف اهلواء ومجع عدة أبقار جلر العجل

 .وملا نزل العثمانيون بركة اخلاج، وأقاموا بها يومني، ومل يعرتض هلم طوماى باى

بل األمحر وأعلن طومان ثم فاجأ العثمانيون طومان باى باهلجوم عليه جبنودهم إىل اجل

باى النفري واخلروج ملالقاة العثمانيني فركب األمراء املقدمون ودقوا الطبول حربيًا، 

وركب اجلنود، وأقبل جنود العثمانيني وتالقى اجليشان يف أوائل الريدانية، فكانت 

 .معركة تفوق معركة مرج دابق

ثم هجم . ان العثماني ال ال باشاوقتل كثري من جنود العثمانيني وقتل كبري وزراء السلط

العثمانيون على اجلند املصريني من جهتني، فرقة جاءت من حتت اجلبل األمحر، 

والفرقة األخرى جاءت للجنود املصريني عند الوطاق بالريدانية، وقذفوهم بالبندق 

الرصا ، وكان هجوم العثمانيني عنيفًا فأنهزم جيش طومان باى، وبقى معه قليل من 

د الرماة، واملماليك السلحدارية فلما أدرك طومان باى إال حيلة له يف مواصلة اجلن

القتال، أسرع باالنسحاب من املعركة فهجم العثمانيون على الوطاق املصري واستولوا على 

 .مجيع ما فيه من أقمشة وأسلحة وخيول ومجال وأبقار ومكاحل وعربات وغري ذلك

دخل العثمانيون القاهرة ومعهم اخلليفة العباسي م  455/1016ذى احلجة عام  55ويف 

أمري املؤمنني املتوكل على اهلل، ومجاعة القضاة، وأعلن السلطان سليم للناس األمان، 

 .واالطمئنان والبيع والشراء، وأنه قد أغلق باب الظلم وفتح باب العدل
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ر للسلطان وخطب للسلطان سليم العثماني على منابر مصر والقاهرة وبعد أن مت األم

تغريت األمور فجأة . العثماني وفتح مصر والقاهرة واعتقد أن األمر قد استقر له بها

 .وعلى غري ما توقع العثمانيون

حمرم من عام  4وذلك ان السلطان نزل بالوطاق الذي أقامه يف بوالق وأقام به إىل 

ومان باى حمرم وهو وطاقه يف بوالق بط 0م ففوجئ السلطان العثماني يف 452/1010

يهجم على الوطاق جبمال حمملة بارود وقد أطلق عليها النار فاشتعلت وأشعلت النار يف 

الوطاق ويف بعض اخليام، وقاتل طومان باى العثمانيني بالسيوف، وتعاون األهاىل مع 

طومان باى باستخدام املقاليع باحلجارة، واستمر القتال يومًا كاماًل من أول النهار إىل 

 .ساعد العرب يف القتال ضد العثمانينيالليل، و

ويف خالل تلك املعارك اليت جرت يف أحياء القاهرة بني العثمانيني واملماليك، أقامت 

 .املساجد اخلطبة لطوماى باى، وكانت يف األسبوع املاضي للسلطان سليم شاه

 بركة م بإنسحاب طومان باى متجهًا إىل452/1010حمرم عام  0إال أن املعركة انتهت يف 

 .اجليش

ثم رأى طومان باى أن يبعث من البهنسا اليت جلأ إليها بالصعيد وأقام بها إىل السلطان 

. العثماني يطلب الصلح، وكلف القاضي عبد السالم قاضى البهنسا بالقيام بهذه املهمة

 .ويف خالل ذلك قرر السلطان سليم تعيني مجاعة من أمرائه يف الواليات على بعض البالد

م نائب غزة وكاشف احمللة والشرقية والغربية ووىل عدة كشاف يف أماكن خمتلفة منه

 .من البالد

حمرم نادى باألمان بعد أن أستقر يف القلعة ثم بدأ طومان بأى يعمل حصار  17ويف 

 .اقتصادي على العثمانيني بالقاهرة فأمر مبنع املراكب من الدخول إىل القاهرة بالغالل

إن كنت تروم أن أجعل اخلطبة : "باى إىل السلطان العثماني يقولووصل مبعوث طومان 

والسكة بإمسك وأكون أنا نائبًا عنك مبصر، وأمحل إليك خراج مصر حسبما يقع األتفاق 

عليه بيننا من املال الذي أمحله إليك يف كل سنة، فأرحل عن مصر أنت وعسكرك إىل 
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ل يف خطيئة أهل مصر، من كبار وصغار الصاحلية، وأحقن دماء املسلمني بيننا، وال تدخ

وأن كنت ما ترضى ذلك أخرد والق ي يف بر اجليزة ويعطى اهلل النصر ملن . وشيوخ ونساء

 . 0"يشار منا

فلما وقف السلطان سليم شاه على مطالعة السلطان طومان باى لإلتفاق على خطة صلح بني 

األربعة، وأحضر مجاعة من  وافق عليها وأرسل خلف أمري املؤمنني والقضاة. الطرفني

 .وزرائه، وأمر بتوجيه هذا الوفد إىل السلطان طومان باى، لتنفيذ خطة الصلح هذه

أنزلوا يف هذا الوقت واعملوا : ) ثم قدم السلطان العثماني خلعا للقضاة وأمرهم بقوله 

 .0(برقكم حتى تتوجهوا إىل، طومان باى حنو الصعيد

ه إىل السلطان طومان باى وقال أنا أرسل دوادارى برديك ثم أن اخلليفة أمتنع من التوج

إىل طومان باى صحبة القضاة األربعة وكان مما بعث به طومان باى إىل السلطان سليم قوله 

وال حتسب أني أرسلت لك أسألك يف أمر الصلح عن عجز فإن معي ثالثني أمريًا ما بني " 

يك السلطانية والعربان حنو عشرين مقدمي ألف وأربعينات وعشراوات ومعي من املمال

ثم توجه القضاة  األربعة  4ألف وما أنا بعاجز عن قتالك ولكن الصلح يصون دماء املسلمني

 .وبردبك إىل الصعيد ملقابلة طومان باى

إال أن خطة الصلح اليت خطط هلا السلطان طومان باى، مل يكتب هلا النجاح، حيث أن 

مر وترك الوقد العثماني بغري حراسة وهو يف طريقه السلطان طومان باى مل حيطط لأل

 .إليه كما أن السلطان سليم نفسه مل يفكر يف مثل هذا
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وما حدث هو أن الوفد العثماني خرج عليه وهو يف طريقه إىل الصعيد ملقابلة طومان باى، 

املعارضة ومل يصدهم طومان باى، قتلوا العثمانيني وهرب  17مجاعة من اجلراكسة ميثلون

 .بردبك دواردار اخلليفة وجنا من القتل

كما قتل قاضي البهنسا رسول طومان باى إىل السلطان سليم وكان عائدًا مع الوفد العثماني 

 .إىل طومان باى

وبلغ اخلرب السلطان سليم فتضايق للغاية واعتقد أن طومان باى خيادعه، ولذا قرر 

 .االجتاه إىل الصعيد حملاربته

عرب السلطان سليم إىل شاطئ اجليزة لقتال السلطان  452/1010من عام ربيع األول  6ويف 

 .األشرف طومان باى الذي وصل إىل املنوات ومعه كثري من املماليك والعرب

وتقابل اجليشان املماليك والعثمانيني على وران أو املنوات فكانت معركة فاقت معركة 

 .الريدانية

دخل رماة البندق الرصا  فأنهزم املماليك وانهزم العثمانيون أكثر من مرة، ثم ت

ويف هذه املعركة واملعارك السابقة أحرز املماليك النصر على . وأنسحب طومان باى

العثمانيني أكثر من مرة ولكن البندقية كان دورها حامسًا يف إنهاء املعركة لصاحل 

 .11العثمانيني
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أعلى تروجه، ويف تروجه وانسحب طومان باى من املعركة واجتهإىل قرية البوطة يف 

تقابل طومان باى مع حسن بن مرعي وابن أخيه شكر، مشايخ البحرية، وأخذ طومان 

باى عهدا على حسن بن مرعي أال خيونه وأعطاه ابن مرعي العهد فأطمأن طومان باى 

 .واستقر بني العرب

نتهى ولكن حسن بن مرعى مل يف بوعده للسلطان وغدر به وقبض عليه السلطان سليم وا

 .م1010/ 452ربيع األول من عام  11األمر بإعدام طومان باى شنقا يف 

قبل العودة إىل استنابول يف مجع مجاعة كثرية من احلرفيني ثم شرع العثمانيون 

وأصحاب املهن فاجتمع بعض وزراء السلطان سليم يف مدرسة السلطان الغورى وطلبوا 

جتار املغاربة وجتار الوراقني وجتار  مجاعة من القضاة والشهود املباشرين وأعيان

الشرب ومجاعة من عمال املتاجر واملهندسني والبنائني والنجارين واملبلطني واملرمخني، 

واحلدادين والفعلة ثم أختاروا مجاعة منهم للسفر إىل استانبول، وبعد أن كتبوا أمساءهم 

ًا له يضمنه ثم أطلقوا يف قوائم كلفوهم بأحضار من يضمنهم، فأحضر كل واحد منهم ضامن

 .سراحهم حلني تكليفهم بالسفر إىل استانبول

وهكذا فقدت مصر مخسني حرفه توقف العمل بها يف مصر ويف أواخر ربيع األول عام 

أمر السلطان سليم العثماني أمري املؤمنني اخلليفة العباسي باالستعداد للسفر  452/1010

 .مصر إىل استانبول وبسفره انتقلت اخلالفة من. إىل استانبول

ثم عزم السلطان العثماني على العودة إىل استنابول، بعد أن أسند إىل خاير بك منصب 

نائب السلطان برتبة سنجق ومعه مخسة آالف فارس ومخسمائة من رماة البندق، 

 .وجعل خري الدين باشا، نائبًا للقلعة ال يربحها

 .انية باستانبولوهكذا حتولت مصر إىل نيابة تابعة للدولة العثم
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ظل السلطان العثماني غائبًا عن عاصمة بالده حنو ثالثة عشر شهرًا، أمتد خالهلا 

خيطب فيها بإمسه وكذلك السكة على الذهب . سلطانه من مصر إىل الفرات والشام

 .والفضة بإمسه وما حول العراقيني

وخاصة البابا ليو بعد اتساع مساحة الدولة العثمانية يف ناحية الشرق ضاقت املسيحية 

العاشر من نتائج هذه الفتوحات العثمانية على كيان الشعوب املسيحية، وأخذ يعمل على 

 .قيام حرب صليبية جديدة

إال أن السلطان سليم العثماني مل يلبث أن توفى بعد مرض جاءه وهو يف طريق عودته من 

 .لسلطان سليمان الكبريوتوىل مكانه على العرش ا 450/1057استانبول إىل أدرنه يف عام 
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 (1066-404/1057-450) {القانوني} السلطان سليمان الكبري

عاود العثمانيون نشاطهم احلربي يف احلدود الشمالية مع أوربا، وذلك بعد وفاة السلطان 

 ،سليم، وتوليه أبنة السلطان سليمان الكبري

ىل الشمال فاحتلوا بلغراد يف عام بدأ العثمانيون يف عهد سليمان الكبري يتجهون إ

حاصروا قلعتها ثم  454/1055ويف عام . م ثم أجتهوا بعد ذلك إىل ردوس 450/1051

استسلم املدافعون يف أقل من شهر من احلصار وأتفق على إنسحاب مجيع الفرسان مع حفظ 

 .سالمتهم وامتعتهم، وإسقاط اجلزية عن أهل اجلزيرة من النصارى مدة مخس سنوات

وتوطدت العالقات بعد ذلك بني باريس واستانبول وحظيت فرنسا مبركز ممتاز بني 

 .الدول منذ ذلك احلني

 .هاجم العثمانيون اجملر واحتلوا مدينة بودا 422/1056ويف عام 

حاول العثمانيون حماصرة النمسا  426/1054وملا نشب قتال بني النمسا واجملر يف عام 

 .ذلك لقلة املؤن وتكررت احملاولة وتكرر الفشل واالستيالء عليها وفشلوا يف

. ويف العام التالي أعلن السلطان العثماني استعداده لالعرتاف باألوضاع القائمة للدولتني

ويرجع ذلك لرغبته يف التفرغ حلدوده الشرقية اآلسيوية، حيث مل تكن األحوال مستقر 

 .آنئذ
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 السلطان سليمان يف فارس

كم يف فارس طهما سب بن امساعيل شاه أبي االعرتاف بالسلطان العثماني ملا توىل احل

فلما خرج عامل بغداد الفارسي على سلطان فارس، خليفة على . خليفة على املسلمني

فلما خرج عامل بغداد الفارسي على سلطان فارس، وأعلن تبعيته للعثمانيني، . املسلمني

وعندئذ بادر العثمانيون بإعالن احلرب . استعد الفرس إلرسال محله عسكرية إلخضاعه

 .على فارس

أضطر الفرس إىل االنسحاب والرتاجع فأسرع السلطان العثماني  441/1024ويف عام 

ثم توجه السلطان العثماني على . بالتوجه إىل تربيز عاصمة الفرس واستوىل على بغداد

 .442/1026استانبول فوصلها يف بداية عام 

 العثمانيون والعرب

لقدرته الفائقة على إجياد تنظيمات مؤسسية . لقب العثمانيون السلطان سليمان بالقانوني

 .وإدخال إضافات على ما سبق أو أوجده من سبقوه من السالطني

وتلك التنظيمات اليت أوجدها السلطان سليمان القانوني أنقذت اإلطار العام لإلدارة 

 .كم العثماني من التفككواجملتمع يف الواليات العربية يف أثناء احل

. ومع ذلك فإن العثمانيني مل يعملوا على تطوير تلك النظم وإمنا وقفوا عندها جامدين

ولذفك فقد تذمرت الشعوب من األنظمة العثمانية، وتضرروا منها، خاصة وأن نظام 

الدولة العثمانية أخذ بالنظام اإلقطاعي، وذلك بأن تعهد الدولة إىل أفراد من تلك 

يات تكلفهم باإلشراف على األراضي املقطعة هلم وتتقاضى منهم مبالغ كبرية كل عام الوال

 .ومتنحهم نسبة معينة من دخل ذلك اإلقطاع لالتفاق منه على اجلنود

كما تركت الدولة لإلقطاعي حرية ما يفرضه بنفسه من الضرائب على الفالحني، دون 

 .الرجوع إىل الدولة
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كما أن أحدًا من احلكام احملليني يف البالد . محة اإلقطاعينيوهكذا صار الفالحون حتت ر

العربية مل يكن لديهم أدنى اهتمام يف النظر إىل األهالي وما يتحملونه من ضرائب تفوق 

 .طاقتهم يف كثري من األحيان

وكان من نتائج عدم التعاون بني رجال احلكومة وأفراد الشعب من املشتغلني بالفالحة أن 

ساد وعمت الالمباالة، فلحق بالدولة الضعف الذي أدى إىل ختلف الدولة عن انتشر الف

مواجهة حركة التطور بني الدول األوربية اليت دبت يف أوصاهلا صحوة حضارية مل 

فتقدم األوربيون وختلف العرب . تستطع الدولة العثمانية أو الواليات العربية مالحقتها

 .والعثمانيون

الشام ومصر وبسطوا سلطانهم عليها، حتولوا إىل احلجاز، ثم  بعد أن فتح العثمانيون

 .اليمن، مثلما فتحوا العراق من الصفويني

ذلك أن العثمانيني وجدوا أنه يتعني عليهم السيطرة على واليات مصر اململوكية، حتى ال 

تقع تلك البالد العربية حتت سيطرة الربتغاليني الذين كانوا جيوبون البحار يف ذلك 

 .نياحل

ولذلك عمد العثمانيون إىل بناء قاعدة حبرية هلم يف السويس، لعملياتهم احلربية يف 

، متامًا مثلما حدث يف (خليج البصرة) البحر األمحر واحمليط اهلندي واخلليج العربي

 .العهد اململوكي

 كما فكر العثمانيون يف بناء قاعدة حبرية أبعد من القاعدة البحرية يف السويس متكنهم

من مالحقة الربتقالني يف احمليط اهلندي ومتكنهم من السيطرة التامة على البحر 

 .األمحر

 .م440/1020لذلك عمد العثمانيون إىل االستيالء على اليمن وعدن يف عام 

ويف بداية األمر بعث العثمانيون رسالة إىل الوالي باليمن من قبل املماليك األتراك مبصر، 

فوافقهم على . بتبعيته للعثمانيني، باعتباره واليًا على اليمن أسكندر اجلركسي يعلنوه

 .طلبهم له وأعلن هلم خضوعه هلم
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ويف عهد السلطان سليمان القانوني أرسل العثمانيون أسطواًل إىل اليمن مكون من مثانني 

سفينة واستولوا على عدن قهرًا من حاكمها عامر بن داود الظاهري ثم تبع ذلك االستيالء 

على أن األمن . عدة موانى ميينة أخرى ثم حتولت اليمن إىل التبعية العثمانية متامًاعلى 

 .واالستقرار أخذ وضعه يف اليمن يف ذلك احلني

 

 

 العثمانيون والفرس

كما . استطاع أوزون حسن خان الرتكي التغلب على قبلية قره قيولنلى الرتكماننية

يضع أساس دولة واسعة يف أرمينية، حيث استطاع أوزون حسن من مقرة يف ديار بكر أن 

 .ضم فارس اجلزيرة الفراتية

حدثت مصاهرة بني أوزون حسن وحاكم طرابزون ويف عام  062/1400ويف عام 

 .م هاهجم أوزون حسن شرق آسيا الصغرى1467/هـ060

وملا فرغ السلطان العثماني حممد الثاني من حروبه إلمخاد ثورة اسفندريار أوغلو يف 

أجته إىل حرب الرتكمان، وزعيمهم أوزون حسن، وأضطر أوزون حسن من سينوب 

التدخل لتحول بني السلطان حممد الثاني، ومعاودة هجومه على إبنها واستجاب هلا 

 .السلطان

متكن أوزون حسن من فتح فارس وقضى على القره قيونلى، وملا  005/1460ويف عام 

قره بديار بكر متكن من التغلب عليها حاولت القره قيونلى حماربة أوزون حسن يف م

 .ثم متكن أوزون حسن من فتح فارس كلها. وهزمها

عاد أوزون حسن ملهامجة الدولة العثمانية، فاضطر السلطان حممد  000/1405ويف عام 

الثاني للعودة حملاربة أوزون حسن وصارت املعركة سجااًل بني الطرفني حتى متكنت 

ثم نزل السلطان حممد عند نصيحة الوزير األول . لنصرجنود اإلنكشارية من حتقيق ا

توفى أوزون حسن وخلفه  002/1400ويف عام . ويم يتعقب أوزون حسن لوعرة الطرق
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ولده خليل، إال أن صراعًا نشب بينه وبني أخيه يعقوب الذي مل يتجاوز اخلامسة 

نية وإيران عشرة، وتغلب يعقوب على أخيه خليل، وتوىل احلكم على أذربيجان وأرمي

 .حتى خراسان وهي ممتلكات أبيه أوزون حسن

توفى يعقوب، الذي يف عهده ظهرت دولة أردبيل الصوفية اليت  046/1447ويف عام 

مياًل  20ستصبح نواة للدولة اإليرانية، وأردبيل هذه تقع يف أذربيجان الشرقية على بعد 

 .من حبر قزوين

 تركماني –هو صوفى فارسيق صفى الدين وبيل الشيخ اسحادوظهر يف أر

 .، أجنب صفى الدين ولدا هو صدر الدين بن صفي الدينعلوي يروى انه من اصل

وملا ظهرت خالفات بني أفراد هذه اجلماعات الشيعية خرج على أثرها الشيخ جنيد وهو 

يًا يف جبل أرسوس على خليج دون سن الرشد واجته إىل آسيا الصغرى حمتم

ومن . ث أن غادر هذا املكان متجهًا إىل جانيق على البحر األسودثم مل يلب. درونةاإلسكن

إال أن السلطان حممد احلقها ضمن أراضي الدولة . هنالك أعلن اجلهاد ضد طرابزون

 .العثمانية

وملا ألتجأ جنيد إىل أوزون حسن رحب به وزوجه أبنته، ثم قتل يف إحدى املعارك يف عام 

حيدر الذي نشأ يف بيت جده أوزون حسن  م وأجنبت زوجة جنيد ولده060/1467

 .وبرعايته

 .بيل ليخلف أباه جنيد يف حكمهادأعاده أوزون حسن إىل أر 000/1407ويف عام 

وملا بلغ حيد سن الرشد وانتهت وصية عمه جعفر عليه زوجة أوزون حسن كربى بناته 

ذي قدر له ثان أوالده امساعيل ال 1400دسبينة خاتون أمرية طرابزون، فرزق يف عام 

 .فيما بعد أن ينشئ الدولة الصفوية

زل باش والرتكمان، عند سطح قتل حيدر يف معركة حربية بني الق 044/1400ويف عام 

بيل إىل أصطخر يف دجبل الربز، وضم يعقوب أبناء أخيه وأمهم إليه فحملهم من أر
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فاطلقوا  ثم توفى يعقوب ودب خالف بني أبنائه لنزاعهم على اخلالفة. مقاطعة فارس

 .أوالد حيدر ليدعوا أتباعهم إىل نصره رستم حفيد وسبينه على بايسنقر بن يعقوب

حاول السلطان علي أكرب أوالد حيدر، توىل الزعامة يف أربيل،  044/1442ويف عام 

 .ودارت معركة مل يتم لعلي النصر فيها وقتل يف املعركة

عن األعني حتى ال يقبض  وحجب أنصار علي أخويه إمساعيل وإبراهيم يف أردبيل

 .عليهما

أنضم  1077/ 476ويف عام . ثم خرج امساعيل وهو يف الثالثة عشرة من عمره من أدربيل

إليه مجاعة من أنصاره ومتكن بهم من الدخول إىل تربيز حيث توج ملكًا على تربيز يف 

ية يف فارس، وهناك جعل التشيع مذهبًا رمسيًا للدولة على الرغم من األغلبية السن

 .البالد

متكن امساعيل شاه من االستيالء على اجلزيرة الفراتية يف العراق  474/1072ويف عام 

 .وبذلك يكون قد سيطر على النجف وكربالء املدينتني املقدستني عند الشيعة

ثم بدأ امساعيل شاه يتجه بعد ذلك إىل حماربة العثمانيني وملا حارب امساعيل شاه 

 .عليه يف جالدران ، ومت عقد صلح بينهماالعثمانيني، تغلبوا 

 .توفى امساعيل شاه وهو يف الثامنة والثالثني 421/1054ويف عام 

ويف نفس العام توىل طهما سب بن امساعيل حكم البالد وهو يف العاشرة من عمره وظل 

حكم البالد مدة أثنني ومخسني سنة حارب خالهلا األوز بك يف الشرق والعثمانيني يف 

 .الغرب

إال أن كثرة احلروب اليت دخلتها الدولة أضعفت من حالة االستقرار واالمن الداخلي 

 .وأرهق الشعب من ذلك كثريًا
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وخلفه يف احلكم ولده حممد ضرابنده الذي جعل  404/1006يف عام  15توفى طهما سب

م ثم ختلى عنها واستبدهلا  464/1005إىل عام  424/1026مقر حكمه هراة من عام 

 .ريازحبكم ش

أما امساعيل الثاني، الذي متكن من التغلب على حاكم أرضروم أسكندر باشا عام 

 .م464/1006ثم عهد إهلي حبكم خراسان يف عام  467/1005

يف قلعة قهقهة يف جيل  460/1000وكانت الشكوك قد دفعت بأبيه أن حيبسه يف عام 

وقد عمل . عتقله بالقلعةسوالن بني أردبيل وتربيز، ثم متكن أنصاره من إخراجه من م

 .إمساعيل الثاني على إلغاء سب اخللفاء الثالثة الراشدين من فوق منابر الشيعة

وبعد منازعات على العرش توىل العرش . توفى امساعيل الثاني 400/1000ويف عام 

حممد خدابنده، وعمل حممد هذا بعد توليه العرش على التخلص من اخته ألمه بريى 

 .ابن امساعيل القاصرخان خامن، ومن 

وملا كان حممد خدابنده نصف أعمى فقد تولت شؤون الدولة نيابة عن زوجة فقتلها أحد 

 .زعماء القزل باش

وملا رأى عباس ثاني أوالد الشاه ما أنتهت إليه الدولة من ضعف وكان حاكما خلراسان 

 .م446/1000ام جلأ إىل التدخل يف شؤون احلكم وأرغم أباه على التخلى عن احلكم يف ع

حكم عباس الدولة اإليرانية حنو ثالث ( 1654-440/1724/1000)حكم عباس الكبري 

 .وأربعني سنة بلغت فيها الدولة ذروة قوتها

توىل عباس الكبري احلكم وهو ابن سبع عشر سنة سعى خالهلا ليضمن لنفسه حرية 

 .العمل
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وتعهد بالكف . من لورستان فتنازل للعثمانيني بعقد صلح عن أذربيجان والكرج وجزءا

عن سب اخللفاء الراشدين، كما بعث بابن عمه حيدر مريزا رهينة لدى العثمانيني، 

وعمد عباس  بعد ذلك إىل التفرغ للداخل فعمل على إقرار حالة األمن ومنع العدوان 

 .اخلارجي عليها

دهم من توفى زعيم األوزبك اخلان عبد املؤمن فقام عباس بطر 1770/1040ويف عام 

ثم عمد إىل تقوية جيشه وقد عاونه على ذلك مغامران إجنليزيان فقدما له ما . البالد

يعينه على تسليح اجليش الفارسي بسالح املدفعية، مثله يف ذلك مثل األتراك 

 .العثمانيني

ثم أنشأ فرقة فدائية على غرار االنكشارية من الكرج واألرمن الداخلني حديثًا يف 

 (.شاه سوان)ًا تركيا أمساه اإلسالم، وحرس

ويف عهد السلطان العثماني حممد الثالث متكن الشاه عباس من اسرتداد تربيز يف عام 

كما اسرتد جزيرة هرمز من الربتغاليني يف عام . ، وشروان وبغداد1711/1675

 .وعزز احلدود مع مرو وبلخ 1725/1655

ثم نقل العاصمة إىل ( بندر عباس)وأنشأ قاعدة جتارية يف ثغر كمرون وأطلق عليها اسم 

 .أصفهان

وعمر عباس أصفهان باملباني الفخمة مثل اجلامع الكبري وقصر األعمدة األربعني، 

 .واجلسر الكبري

وازدهرت احلياة الفكرية يف  عهده يف كالتطبري الشيعية  كما خففت من بعض الطقوس

 .فارس

قه وأهتم بالعلماء مثل صدر الدين وعنى عباس الكبري بالفلسفة والعلوم الطبيعية والف

 .الشريازى

وال تزال فلسفة الشريازى المعة حتى عصرنا وقد أثر الشريازى يف حياة الناس يف مدينة 

 .كذلك أزدهر الشعر واملوسيقى يف عهد عباس الكبري. قم املقدسة
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 البحرية العثمانية يف غرب املتوسط وبالد املغرب

 

ري إىل تعزيز قوته البحرية كهدف رئيسي لتنفيذ مشروعاته أجته السلطان سليمان الكب

 .البحرية، وبسط سلطان الدولة العثمانية بالقوة البحرية القوية

وخالل ذلك ورد إىل السلطان سليمان العثماني رسالة من أحد رجال البحر الكبار يعلن 

بل السلطان وسرعان ما ق. والءه للسلطان وفتوحاته يف الساحل األفريقي يف اجلزائر

الرسالة واستجاب هلذا البطل البحري وهو خري الدين بربروس وهو قرصان يوناني 

أي أمري األمراء وزمروه باجلنود " بايالريك"، ولقبه (لسبوس)األصلي من جزيرة 

 .وبعض السفن

 .وهكذا ساهم األتراك يف حروب بالد املغرب العربي واألسبان

من حترير السواحل الشرقية والغربية  445/1026ومتكن خري الدين حتى عام 

وتوقفت بعد ذلك احلرب الصليبية . اجلزائرية ودمر األسطول األسباني يف أكثر من موقع

 .األسبانية

وتأسست دولة عثمانية إسالمية يف اجلزائر وبقيت ترفع راية اإلسالم وحتمى الشعب 

 .بقوة السالحوبقيت األحوال مستقرة . اجلزائري من العدوان الصلييب عليها

ثم توىل حسن خري الدين مكان  أبيه يف حكم البالد، ومنحته الدولة العثمانية لقب 

 (بايالريك)
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وملا عاود األسبان يف عهد ملكهم شارل اخلامس هجومهم على البالد باألسطول البحري 

هزم هزمية نكراء وحتطمت السفن واستوىل اجلزائريون على الغنائم  440/1041يف عام 

 .ركهم فيها املهاجرون األندلسيون ملشاركتهم يف القتال ضد األسبان املعتدينوشا

كما طرد األسبان من املرسى الكبري الذي كانوا حيتلونه هناك، ومن كل النواحي ما عدا 

وهران اليت انسحب منها األسبان فيما بعد، ويف عهد القائد البحري حسن خري الدين 

 .االذي متكن من طرد األسبان منه

قام الكونت والكاووت باهلجوم على املرسى الكبري فقتل قائدهم  460/1000ويف عام 

وانسحب  1104/1007وانهزموا مدحورين وكذلك هاجم األسطول الدامنركي البالد عام 

 .منها منهزمًا

وظل احلكم العثماني يبسط سلطانه على البالد ويصد عنها غارات األعداء ويقهرهم ثم 

ن سلطانهم على تلمسان بعد مناوشات مع زناته اليت تكرر تعاونهم مع بسط العثمانيو

األسبان ضد ب ي جنسهم وملتهم، فاقتى الفقهاء بابعادهم عن حكم تلمسان وضمت إىل 

 .بقية اجلزائر

وقد وضع خري الدين نظام احلكم يف البالد ورتب القوانني والدواوين، وحدد الرواتب، 

لدولة العثمانية أولئك الذين عنيت برتتيبهم عسكريًا وهم وشكلت االنكشارية وهم جند ا

 .إما من رعايا الدولة أو من بالد األناضول أو من األطفال األسرى من البالد األوربية

كما خطب للسلطان العثماني يف املساجد . وكان على كل مائة، رئيسي يسمى الداى

. لني عن السلطان العثماني وضربت السكة بامسه ثم حاول الدايات حكم البالد مستق

ثم تداول يف رؤساء االنكشارية املعروفني . فعدلوا نظام احلكم من الباالريك إىل الباشا

باسم الدايات احلكم ثم فشت الرشوة وانتشر الظلم وفسد نظام احلكم يف البالد فقامت 

 .الثورات ولكن طاملا تغلب احلكام عليها
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. وظلوا بعيدين عن الشعب. ب أو عاداته أو تقاليدهومل حياول الدايات معرفة لغة الشع

ثم تطورت األمور إىل وقوع البالد يف يد الفرنسيني . ولذلك مل يتحول احلكم إىل الشعب

 .الذين أجربوا االنكشارية على الرحيل من البالد بعد حكم دام ثالثة قرون أو تزيد

 

 (1004-405/1066-404)السلطان سليم الثاني 

ثاني يف مغنيسيه مقر حكمه حني علم مبوت أبيه سليمان الكبري يف عام كان سليم ال

فأسرع متجهًا إىل استانبول وتقابل مع الصدر األعظم حممد صوقللى، وأغرى  404/1066

سليم الثاني قادة االنكشارية باألموال الكثرية حتى ينال تأييدها يف توىل العرش مكان 

 .لصدر األعظم القيام بتصريف شؤون الدولةثم ترك السلطان سليم الثاني ل. أبيه

مقابل مبلغ من املال يدفعه  406/1060فعقدت معاهدة الصلح مع النمسا يف عام 

 .العثمانيون للنمسا، وعلى أن تعرتف الدولتان باألوضاع القائمة

ثم تدخل أحد كبار اليهود الذين مييل إليهم السلطان سليم وأوعز إليه خبوض حرب ضد 

وذلك ليستولي على جزيرة قرب ، وقامت حرب بني الطرفني ساعدت فيها . دقية نالب

قوات متحالفة من ملك النمسا دون جون وفيليب الثاني ملك أسبانيا  404/1001يف عام 

والبابا بولس اخلامس، أنهزم فيها األسطول العثماني ولكن مل يواصل دون جوان متابعة 

وكان النصارى ينتظرون يف . من املوقعةاحلرب ضد العثمانيني، وأنصرف احللفاء 

. اجلزيرة مؤملني التدخل من احللفاء حتى تتمكن اجلزيرة من التخلص من العثمانيني

ولكن انصرف احللفاء مبكرين من املعركة، مما ساعد العثمانيني لالعداد القوى هلجوم 

جراء، جديد على اجلزيرة كما أن البنادقة أهملوا عمل التحصينات الالزمة من إ

حتسينات وترميمات للمواقع الدفاعية هلم وفضلوا عقد صلح مع العثمانيني وتنازلوا فيه 

 .م405/1005م وتويف السلطان سليم يف عام 401/1002عن قرب  يف عام 

 

 (.1040-1772/1004-405)السلطان مراد الثالث 
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 يف والية توىل عرش السلطنة مراد الثالث وهو الثاني عشر من السالطني العثمانيني

 .احلكم

أبيه،  عرف عن مراد الثالث الثبات وقوة العزمية إال أن تيار الرتف جرفه أكثر من

األمر الذي دفع بأمه نور بانو وزوجته صفية إىل التدخل يف شؤون احلكم وبسط سلطانهم 

عليه، مما ترتب عليه إثارة املشاكل، وعمدت البندقية إىل إثارة احلكام يف فارس ضد 

الدولة العثمانية، ثم أجته النشاط احلربي للعثمانيني إىل مهامجة بالد القوقاز يف 

أقاموت قلعة قر  ليدعموا  400/1004ويف عام . حوا مدينة تفليسم وفت 400/1000

نفوذهم هناك إال أنهم مل يتمكنوا من النفوذ إىل تربيز عاصمة فارس السابقة إال يف عام 

ثم عمل عباس الكبري على مصاحلة العثمانيني بطريقته يف شراء ما يتعذر . م422-1000

 .عليه أخذه بالقوة

إىل جنوب روسيا يف فرتة احلرب مع الفرس ليسهل هلم حربهم  ومد العثمانيون نفوذهم

 .م1002-441/1001-404ضد الكرج، يف عام 

توفى السلطان  1774/1040ثم عمل العثمانيون على التدخل يف شؤون بولنده، ويف عام 

 .مراد الثالث

 (.1672-1715/1040-1772)السلطان حممد الثالث 

 .ة القصن التدريب على أصول احلكمتوىل حممد الثالث حكم قاطعة مغنيس

ويف العام التالي لتولي حممد الثالث عرش السلطنة العثمانية شارك يف القتال ضد جيوش 

ولكنها استمرت يف خطى بطيئة وظلت قائمة . آل هابسربج يف أكرى وحقق فيها انتصارًا

 .لبالدوتوىل ابنه أمحد عرش ا 1715/1672حتى وفاة السلطان حممد الثالث يف عام 

 (1610-1756/162-1715)السلطان أمحد األول 

ويف أثناء تلك احلرب اليت دارت رحاها بني العثمانيني وآل هابسبورج، وأحرز فيها 

العثمانيون النصر يف أكرى، إال أن احلرب سارت بطيئة اخلطى، توفى خالهلا السلطان 

أمحد ويف أثناء تلك  ، وتوىل مكانه على العرش أبنه1715/1672حممد الثالث يف عام 
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احلرب أيضًا توىل بوكسكاى األمري اجملري عرش ترانسلفانيا، ثم عقد صلح بني الطرفني 

وتنازل العثمانيون فيها عن اجلزية اليت  1710/1676مبعاهدة سيتفاتورك يف عام 

 يتقاضونها منهم سنويًا

 

 :املوقف الداخلي

ية بدأ اجلنود االنكشارية يتحولون إىل بعد أن هدأ املد احلربي اخلارجي للدولة العثمان

روح من الضعف والتخاذل إىل حد اخليانة، حتى أن سوء معاملة جفالة الصدر األعظم 

دفعت بالكثري من اجلنود االقطاعيني إىل اهلرب من الدولة عائدين إىل خارج الدولة 

جيي قائد فرقة احلليم قرة يازم أعلن عبد 1770/1044وأحيانًا إىل وطنهم األول ففي عام 

االنكشارية حركة عصيان ضد الدولة ثم قام باحتالل الرها، وحاول ( كبانالص)

العثمانيون استمالته مبنحه والية أماسيه، إال أنه متادى يف حركة العصيان، وعمل على 

حارب وإىل  1774/1677ففي عام . فرض سلطانه على أرض جديدة للدولة العثمانية

قرب كيسانيه، ولكنه مل يلبث أن قتل فحل أخوه مكانه وظل دمشق وبغداد يف معركة 

تواصل حكمه يف تلك البالد حتى عرض عليه العثمانيون لتولي حكم البوسنة، ولكنه 

 .1715/1672قتل يف حصار بودا عام 

ثم متردت حامية تربيز العثمانية فاستوىل شاه عباس على املدينة، وأصبح العثمانيون 

 .ولكن العثمانيني تغلبوا على هذه املشاكل. يف آسيا الصغرىيقاتلون يف جبهتني، 

وخضعت تلهم تربيز، وعقد شاه عباس معاهدة سلم مقابل إعفائه من اجلزية السنوية ثم 

 .1750/1610توفى السلطان أمحد يف عام 

ثم اضطر إىل . وتوىل مصطفى الزول عرش السلطة مكانة باعتباره أكرب أمراء البيت املالك

 .ل عن العرش، ألبن أخيه عثمان الثاني، بعد ثالثة أشهر من توليه العرشالتناز

 

 (1651-1721/1610-1750)السلطان عثمان الثاني 
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ويف عام . ويف عهد عثمان الثاني قامت املنازعات احلدودية بني العثمانيني وبولينا

هلزمية إال أن ا. قامت احلرب بينهما حتى أن السلطان شارك بنفسه فيها 1727/1657

اضطر العثمانيون إىل  1727/1651حلقت بالعثمانيني عند أبواب قلعة خوتني، ويف عام 

 .قبول الصلح هلزميتهم يف املعركة

وأتفق السلطان العثماني مع الصدر األعظم علىخطة تقضي بإبعاد االنكشارية عن 

خلوا فتد. السلطة، إال أن خطتهم، انكشفت عن طريق بعض أعوانهم يف قصر السلطان

إليقاف اخلطة وأرغموا اخلليفة على التنازل عن العرش وأعيد إىل عرش السلطة مصطفى 

 .الثاني وكان ناقص األهلية

بإيعاز من ( يدي قوله)أما عن السلطان عثمان الثاني املخلوع فقد ختلصوا منه بالقتل يف 

لثاني يف ولكن مل يبق السلطان مصطفى ا. 1722/1655الصدر األعظم اجلديد، يف عام 

احلكم غري سنتني، متكنت خالهلا الشخصيات القوية يف الدولة العثمانية من إعادة 

األمور إىل نصابها فأبعد مصطفى عن العرش وتوىل مراد الرابع عرش السلطنة يف عام 

 .م1725/1652
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 (1624-1744/1652-1725)السلطان مراد الرابع 

وهو يف احلادي عشر من عمره وهو السابع عشر من  –توىل مراد الرابع عشر السلطنة 

سالطني الدولة العثمانية، وقد حالف مراد ارابع التوفيق يف التخلص من االنكشارية يف 

كما ختلص من زعمائهم بفضل تعاون رجال الدولة املخلصني، وأسس  1745/1625عام 

 .جيشًا جديدًا وفقًا لنظم جديدة

 :دين ودحرهاثورة أمري لبنان الدرزى فخر ال

وشاركه يف الثورة جان بالط الكردى، ضد  1715/1672ثار األمري فخر الدين يف عام 

ولكن العثمانيني مل يقابلوا الثورة بالعنف، وإمنا باملالينة، فقد عرضوا على . العثمانيني

 .األمري البقاء كما هو مقابل دفع مبلغ من املال  كل عام يقدمه للدولة العثمانية

ل تلك الفرتة أتصل فرديناند األول دوق تسكانا بفخر الدين للتبادل التجاري بني ويف خال

 .البلدين

م استوىل على بعلبك وحاول االستيالء على مدينة دمشق لوال أن  1714/1617ويف عام 

م ففر فخر الدين إىل أوربا وظل  1755/1612أسطوال عثمانيًا ظهر على الشاطئ يف عام 

مخس سنوات حيرض األوربيني للقيام حبملة صليبية ضد  بها يف فلورنسا حنو

ولكن كرمسوس الذي توىل احلكم بعد أبيه فردينا مل يستيجب لفخر الدين، . العثمانيني

ثم قامت أمه وتدعى نسب يف خالل غياب فخر الدين، إىل إدارة شؤون البالد باسم حفيده 

لى األوضاع اليت متت يف غيابه، أمحد علي، وملا عاد فخر الدين إىل البالد مل يعرتض ع

 .بل واجه العثمانيني ليمنعهم عن البالد

وملا قامت احلرب بني فارس والعثمانيني عمل فخر الدين على بسط نفوذه إىل الشاطئ 

 .السوري حتى أنطاكية

رفض فخر الدين استضافة اجليش الذي وجههته الدولة العثمانية  1741/1621ويف عام 

فصل الشتاء يف بالده وطرد اجليش العثماني بالقوة فاضطر حلرب الفرس ليقضى 
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الحتالل مجيع املرافق، ثم  1742/1622العثمانيون إىل جتهيز محلة حبرية إىل الشام يف 

ثم استدرج العثمانيون على بن فخر الدين إىل  –هاجم الوالة العثمانيون الدروز برا 

على فخر الدين وأرسل إىل  ثم قبض. معركة يف السهول هزم فيها وقتل هو وعمه

 .1740/1620أستانبول وقتل بها يف 

بعد أن فر وألي بغداد إىل الشاه وسلمه  1722/1625ثم قامت احلرب ضد الفرس يف عام 

بغداد وظلت احلرب بني الفرس والعثمانيني يف شكل حرب عصابات مدة مخسة عشرة 

 .عامًا، ويف القبق وأذبيجان

بع بنفسه وقاد احلرب ضد الفرس وأرمينية، ومتكن يف عام ثم خرج السلطان مراد الرا

مات السلطان  1744/1624ويف عام . م من فتح بغداد وعقد صلح مع الفرس 1740/1620

 .مراد الرابع وتوىل أخوه إبراهيم عرش السلطنة

 

 (1640-1700/1624-1474)السلطان إبراهيم 

ح أحوال البالد، فأخذ بأسلوب عمل الصدر األعظم قرة مصطفى، كل جهد يف سبيل إصال

االنفاق بالقدر الضروري، يف اجليش واألسطول، وعمل على إصالح السكة وإقامة نظام 

جديد للضرائب، ووقف يف وجه التدخل من جانب سيدات القصر يف شؤون البالد، إال أن 

السلطانة الوالدة وثالث  من حمظيات السلطان حرضن االنكشارية على الصدر األعظم، 

وطالبوا برأسه ومل يستطع السلطان ابراهيم صدهم عن تنفيذ ما أرادوا وذلك يف عام 

1704/1644. 
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 جتديد النشاط احلربي للعثمانيني يف أوربا

حاول العثمانيون يف عهد السلطان إبراهيم الظهور مبظهر القوة البحرية يف أوربا من 

الدولة العثمانية تزدهر وبعد إعداد بدأت دور الصناعة يف  1704/1644ففي عام . جديد

العدة لالستعداد للحرب يف أوربا وأصدر الباب العالي أمرًا باعتقال مجيع البنادقة 

ثم . املقيمني يف الدولة العثمانية ومصادرة ممتلكاتهم، ثم أعلن احلرب على البندقية

البحرية  وملا سارت األمور. رسى األسطول العثماني عند جزيرة كريت وأحتل حانية

بصورة متأنينة ثار العثمانيون على السلطان إبراهيم وأتهموه بتبديد ثروات البالد، 

 .ألسلوب املواجهة الضعيفة لألسطول العثماني يف حتركاته احلربية ضد البندقية

م خلع إبراهيم عن العرش ورفع أبنه حممد الرابع إىل العرش وهو 1700/1640ويف عام 

 .ما يزال صبيًا

 

 (1600-1640/ 1744-1700)طان حممد الرابع السل

مل تكد متض على حممد الرابع ثالث سنوات حتى واتت البالد الفرصة لتحسني األوضاع 

 .والنهضة بالبالد إىل سابق عهدها الزاهر

م متكن البنادقة من دحر األسطول العثماني عند باروس، وعند 1765/1601ففي عام 

عظم كوبريلى، لينقذ البالد من اهلزمية اليت حلقتها ذلك استدعى حممد باشا الصدر األ

من البنادقة وجاء كوبريلى إىل استانبول وقد بلغ الثمانني من عمره وتوىل منصب الصدر 

واشرتط على السلطان أن مينحه سلطة مطلقة مع اإلشراف  1760/1606األعظم يف عام 

 .على مجيع املناصب والدوائر

ضاء على روح الثورة باستخدام أسلوب العنف والقسوة حتى ومتكن بهذه الطريقة من الق

إنعاش احلياة املالية  نومتكن كوبريلى م. إنه مل يسلم منه املقربني إىل القصر والسلطان
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واستعان يف حتسني األحوال خبزانة السلطان اخلاصة واإلنفاق بسخاء، كما أنه حل 

 .األوقاف وقلل من املوارد اخلاصة برجال الدين

م عمل على أن يضمن ألبنه أمحد خالفته يف 1705/1661ل وفاة كوبريلى يف عام وقب

منصبه هذا الذي جنح يف تثبيت ما قام به أبوه من إصالح وإمتامه بغري أن يلجأ إىل 

 .أسلوب القسرة الذي أتبعه أبوه من قبل

ت وبذلك ظهرت يف الدولة العثمانية روح جديدة وضحت آثارها يف اخلطوات اليت قام

 .بها الدولة يف أحناء العامل األوروبي اجملاور للدولة العثمانية

عمل العثمانيون على إجراء بعض التعديالت يف وظائف بعض األمراء التابعني بسبب 

 .تصرفاتهم ومتلصهم من سداد ما عليهم من أموال للدولة العثمانية

للباب العالي، فابعده  وذلك مثل األمري جورج راغوجكى، الذي تباطأ يف تقديم األموال

أبافى، فعارضه اإلمرباطور الرتانسلفاني ببضغط من الشعب ( األمري ميخال)وعني مكانه 

 .اجملري فظهرت بسبب ذلك فكرة االحتاد األوربي املناهض للوجود العثماني يف أوربا

يف معركة حبرية بني العثمانيني واجملر أنتصر اجملريون عند جبل القديس غوتارد على 

 .نهر الراب

مع العثمانيني ليتفرغ ملشاكل  1706/1660ثم أقدم اإلمرباطور على عقد صلح يف عام 

 .السياسة الفرنسية املناهضة

مت عقد معاهدة للصلح بني النبادقة والعثمانيني متت مبوجبه  1707/1664ويف عام 

 .خضوع جزيرة كريت لسلطان العثمانيني بعد انسحاب البنادقة منها

يتجهون إىل . مانيون بعد أن أنتهوا من مشاكلهم احلدودية الشرق آسيويةبدأ العث

عقد ميخال ملك بولنده  1704/1605ففي عام . حدودهم الشمالية يف أوربا الشرقية

معاهدة تنازل فيها العثمانيني عن بودليا وأوكرانيا، وذلك لضعف موقفه الذي ختلى فيه 

ودية من دولته، ومل تكن هناك فرصة أمل يف أن مرغمًا عن قامنج وتقع على املناطق احلد
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يسانده أحد من أوربا خاصة، وأن لويس الرابع عشر ملك فرنسا مل يكن يبدو يف األفق أنه 

 .ينوي مساندة أحد ضد العثمانيني

وملا حاول مارشال سوبيسكى نقض املعاهدة بعد وفاة ميخال، وارتقائه العرش البولندي 

مل يوفق يف هذه اخلطوة، وذلك ( 1646-1170/1604-1700) عام( حنا الثالث)ولقب بـ

م وطوقت قواته عند زور أونو وأرغم  1700/1606حني حاول العبور من الدنيسرت يف عام 

وحتى تلك املعاهدة . على عقد معاهدة تنازل فيها عن جزء كبري من بودليا وأوكرانيا

تلك املعاهدة اليت عقدتها بولنده وحتى . تنازل فيها عن جزء كبري من بودليا وأواكرانيا

مع العثمانيني مل تكن لتحصل عليها بولنده لوال أن حربًا قامت بني الروس والعثمانيني 

م واستولت مبوجب 1745/1601بسبب أهل القوقاز يف أوكرانيا، ومت الصلح بينهما يف 

 .هذه املعاهدة على كيف وما حوهلا

 

 العثمانيون يف فيينا واجملر

طمأن العثمانيون على موقفهم من الناحية الشرقية عادوا إىل حرب اجملر مرة بعد أن أ

فقد أغراهم النبالء اجملريون يتزعمهم الكونت تكلى، لكي يضموا اجملر إىل . أخرى

 .احلكم النمسوى على أن يقدموا جزية سنوية للعثمانيني

اجملري يف عام وقد وافق العثمانيون وبعثوا جبيشهم من بلغراد حلرب األمرباطور 

وانتظر اإلمرباطور اجملري أن يأتيه العون من أوربا إال أن العثمانيون  1744/1620

قاموا حبصار العاصمة بقيادة الصدر األعظم عمر مصطفى إال أن املانيا فاجأتهم بإرسال 

جيشها حيث تعاونت مع بولندا ضد العثمانيني، وهزم العثمانيني يف قاهلنربج وأرغموا 

ثم عمل اخللفاء على إنقاذ اجملر بكاملها من . احلصار عن العاصمة اجملرية على رفع

 .م1746/1604العثمانيني يف 

وتدخل البابا ليشد من عزمية احللفاء ضد العثمانيني وعقد حلفا ضم اجملر وبولندا 

 .حملاربة العثمانيني –فيما بعد  –والبندقية 
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أمام هذا احللف، وسقطت بودا يف  م ي العثمانيون باهلزمية 1740/1606ويف عام 

 140احلصار الذي دبره األملان، وكانت بودا دعامة للحكم العثماني ضد اجملر طوال 

 .عام

ثم أنضمت روسيا إىل هذا التحالف وحاولت االستيالء على شبه جزيرة القرم ولكنها مل 

 .توفق

موهاكس  حلقت اهلزمية بالعثمانيني مرة أخرى يف موقعة 1744/1600ويف عام 

باجملر، وعندئذ قامت الثورة ضد سليمان الصدر األعظم وأمتدت إلىاستانبول، واضطر 

السلطان إىل التضحية بسليمان إال أن الثورة حلقته هو أيضًا ومت خلع السلطان حممد 

الرابع، بتوجيه من مصطفى بن أمحد كوبر يلى نائب الصدر األعظم ليتوىل أخوه سليمان 

 .نةالثاني عرش السلط

 

 (1647-1175/1600-1744)سليمان الثاني 

وملا توىل مصطفى كوبريلى منصب الصدر األعظم استطاع العثمانيون بفضل كفاءته الوقوف 

 .أمام التيار الذي ينادى بطرد العثمانيني يف أوربا

. واستولت عليها 1177/1600وفعال قامت القوات اجملرية بالزحف على بلغراد يف عام 

 .1775/1647مانيون ما لبثوا أن اسرتدوا بلغراد يف عام إال أن العث

ثم توىل ( 1644-1176/1647-1175)ثم توىل عرش السلطنة أمحد الثاني يف املدة من 

 (.1072-1110/1640-1170)بعده أبن أخيه مصطفى الثاني يف عام 

لعليا يف والسلطان مصطفى الثاني، من السالطني األقوياء، فهو حني تقلد بنفسه القيادة ا

،  1170/1646اجملر متكن م إنقاذ طمشوار ولكنه هزم عند زنطه على نهر تيس عام 

ويف تلك الفرتة توىل عموده زاده حسني وهو من أسرة كوبريلى القيادة اإلدارية يف 

 .استانبول

 (.آزاق)م قاد القيصر بطرس احلرب ضد العثمانيني، وغزا آزوف 1170/1646ويف عام 
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يف كارولويج ختلى فيها العثمانيون عن  1111/1644دة صلح يف عام وهنا عقدت معاه

ترانسلفانيا حتى طمشوار وعن اجملر، وكذا القسم األكرب من اسالوونيا وكرواتيا 

وتنازلوا للمجر عن قامنج وبودوليا وأوكرانيا، وتنازلوا للبنادقة عن املورة، بعض املناطق 

ة عرضها على السلطان العثماني بريطانيا يف داملاسيا وكانت هذه التنازالت بوساط

 .وهولندا ووافق عليها السلطان

وسلم شؤون احلكم كلها للمفيت فيض اهلل . ثم أنسحب السلطان بعد ذلك متجهًا إىل أردنه

 .أفندي

م وأبلغ السلطان للتوجه من أدرنه مقر إقامته إىل 1110/1072ثم قامت الثورة يف عام 

ن فيما يوجه إليه من مساءالت فرفض ومل حيضر الستانبول استانبول، ملواجهة الديوا

 .وبقى يف موقعة يف أدرنة

وإزاء موقف السلطان هذا، أعلن اجملتمعون يف استانبول خلع السلطان أمحد الثاني وولوا 

 .مكانه السلطان أمحد الثالث 

 

 (1027-1142/1072-1110)السلطان أمحد الثالث 

 ة كارولوويج من العبور إىل البحر األسود بعد متكن القيصر الروسي بعد معاهد

 .أن كان حبرية عثمانية مغلقة

وملا توترت العالقات بني القيصر والسلطان العثماني ترك القيصر اهتماماته يف اجتاه 

 .البطليق ووجه وجهته إىل اجلنوب

وقعت كاد أن يقع يف األسر لوال اخليانة اليت  115/1017ويف حربه مع العثمانيني عام 

من الصدر األعظم، الذي قبل رشوة من القيصر ليمكنه من اإلفالت م األسر عند نهر 

 .وحطم حصون طيفان متامًا( آزاق)الربوت، وانسحب بشروط أخلى مبوجبها أزوف 

ثم أجته العثمانيون إىل شن حرب على البندقية يعد خالف وقع يف اجلبل األسود وأختذه 

 .بندقية اليت فقدت فيها املورة وجزء األرخبيلالعثمانيون مربرا حملاربة ال
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م تنازل العثمانيون عن بلغراد بكاملها إىل مصب نهر اآللوته يف 1121/1010ويف عام 

 .الدانوب 

وملا قام اخلالف بني الفرس واألفغان، بعد تولي الشاه حسني عرش الفرس يف عام 

هم أرادوا محايتهم من حيث أراد شاه حسني أن حيد من حرية األفغان و 1176/1644

حكم املغول يف اهلند فلجأوا إىل محاية الفرس، ثم ثاروا على الفرس ومتكنوا من 

االحتفاظ باستقالهلم، حيث حاول الفرس، ثم ثاروا على الفرس ومتكنوا من االحتفاظ 

باستقالهلم، حيث حاول الشاه حسني احلد من حريتهم فشقوا عصا الطاعة بزعامة 

 .1150/1010ووطد سطانه كأمري مستقل حتى وفاته يف عام  رئيسهم مريويس،

ويف عهد خليفتهم مري حممود هاجم األفغانيون فارس وخلعوا آخر الصفويني يف 

 .يف أصفهان عن العرش 1120/1055عام

وملا حاول القيصر الروسي بطرس األكرب استغالل الظروف واستوىل على مقاطعة داغستان 

ئل الالز، الذين يف شروان إىل محاية الباب العالي من القيصر القوقازية، جلأ زعيم قبا

ودخلوا يف طاعة العثمانيني، فتنازل له السلطان عن تلك البالد حتى مصب نهر كور يف 

 .نهر آراس

ثم حاول الفرس اسرتجاع ممتلكاتهم العادتها إىل حدودها السابقة، وتردد السلطان 

 .العثماني يف إعالن احلرب

اإلنكشارية يف استانبول وخلعوا السلطان أمحد الثالث عن العرش، وأعلنوا  وعندئذ ثار

 .1142/1027أبن أخيه حممود األول سلطانًا على العرش يف عام 
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 (1004-1160/1027-1142)السلطان حممود األول 

نودى بتولية حممود األول سلطانًا على عرش البالد، وأقره النظام  1142/1027ويف عام 

 .العاصمة بعد عامني من هذا التاريخيف 

ويف فارس أعلنوا احلرب على الدولة العثمانية، وملا توفى عباس بن الشاه وكان ال يزال 

طفال ًَ عقد نادرطهما سب قوى خان صلحا تناول فيه العثمانيون عن مكاسبهم حتى بغداد 

ملغاالة يف التشبع ودعى نادر شاه الشيعة يف فارس إىل إهمال دعوة إمساعيل األول إىل ا

وأكتفى بأن أقر مذهب الشيعة باعتباره مذهب خامس يتبع ما نادى به اإلمام جعفر 

 .الصادق

وأراد نادر شاه مهادنة العثمانيني لكي حيصل على مكان ألتباعه من الشيعة حيصلون 

ة عليه يف مكة ويؤدون فيه صلواتهم، لو أن هذه اخلط مل كتب هلا االستمرار فيما بعد وقا

 .نادر شاه

أما عن الروسيا فقد تكررت االختالفات السياسية بينهما وبني العثمانيني، وقد عقدت 

اإلمرباطورة حنه عزمها على التقدم صوب البحر األسود لوال أن شدتها األحداث يف 

 .بولندا وحبر قزوين باإلضافة إىل وقوف الدول البحرية حائاًل دون أي توسع روسي آخر

م هامجت الروسيا الدولة العثمانية إال أنها مل تصل إىل أبعد من  1140/1020ويف عام 

 .آزوف

جدد السلطان العثماني اعرتافه باحلماية الفرنسية على نصارى  1102/1047ويف عام 

 .املشرق، مقابل تأييد فرنسا للعثمانيني يف مواقفهم العسكرية ضد الروسيا

ىل نادر شاه وافق بعدها على تعديل بعث العثمانيون جبيش إ 1104/1046ويف عام 

احلدود إىل ما كانت عليه يف عهد مراد األول وأعلن اعرتافه بالسلطان العثماني خليفة 

 .للمسلمني
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ثم أغتيل نادر شاه، وتوىل مكانه أبن أخيه على قوىل، ومسى نفسه بعد تولية العرش، 

ذلك مع الدول  عادل شاه ثم هدأت األحوال مع الدولة الفارسية، كما حدث مثل

 .1160/1004األوروبية، وتويف حممود األول 

ثم توىل عرش السلطنة عثمان الثالث وبقى ثالث سنوات يف احلكم، حيث أعقب حممود 

يف احلكم سلطان قوى هو مصطفى  1101/1000األول يف احلكم ثم توىل بعده يف عام 

 .الثالث

لة إىل كبري وزرائه، راغب باشا ويف أول عهد السلطان مصطفى باحلكم أسند أمور الدو

 .الذي قام بتنظيم شؤون احلكم يف الشؤون املالية وتنظيم اجليش

وملا حاول فريدريك األكرب إغراء السلطان العثماني للتدخل يف حرب السنوات السبع ضد 

م إال أن السلطان مل يقبل 1100/1061النمسا ومت بالفعل عقد معاهدة مع بروسيا يف عام 

يف هذه احلرب ويشارك فيها من دافع إنساني ومن حبه للسالم وقد أيده  أن يتدخل

 .العلماء يف ذلك

 

 :احلرب بني روسيا والدولة العثمانية

كذلك مل حياول السلطان مواجهة روسيا إلضعاف بولندا وذلك على الرغم من حماوالتهم 

فلما تطاول . نينيإثارة املشكالت ضد اخلان حاكم القرم، كما ساعدت الكرج على العثما

الروس وخربوا يالظا على حدود بسارابيا تقدم املفتى بإعالن ضرورة احلرب ضد 

ثم أقدمت روسيا يف نفس الوقت بإرسال إسطوهلا إىل اليونان إلشعال الثورة . الروسيا

ودعم الثوار ضد الدولة العثمانية، ومتكن القرصان اإلجييون من احتالل عدة مواقع 

 .إال أنهم مل يتمكنوا من االحتفاظ بها حصية يف املورة

أشعل الروس النار يف األسطول العثماني على ساحل آسيا الصغرى،  1104/1007ويف عام 

إال أن الروس مل يستغلوا هذا االنتصار العسكري ضد العثمانيني ثم متكن العثمانيون من 

 .1104/1007إخضاع شبه جزيرة القرم يف عام 
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خلت روسيا والنمسا لدى السلطان العثماني للتنازل عن مجيع تد 1106/1005ويف عام 

 .مطالبة يف بولندا

م مت للدولة العثمانية إعادة تنظيم اجليش حبيث ميكنها الوقوف 1100/1022ويف عام 

ضد أي توسع روسي يف ممتلكات الدولة العثمانية، وصمم السلطان على قيادة اجليش 

 بنفسه، إال 

 .وتوىل بعد العرش أخوه عبد احلميد 110/1004ه يف عام أنه مات بعد مرض أمل ب

 

 (1000-1572/1002-1100)السلطان عبد احلميد األول 

 1004ويف عهد السلطان عبد احلميد، وقع الصدر األعظم حمسن زاده يف كمني نصب له يف 

خسر فيه القسم األعظم من قواته بسبب الفرار من اخلدمة العسكرية، كما حاول عقد 

تنازل  1104/1004مع الفيلد مارشال روميانز، ومت بالفعل عقد معاهدة صلح يف  هدنه

العثمانيون مبوجبها عن قالع البحر األسود ومنح حق املرور لألسطول الروسي عرب 

 ،.الدرنيل

كما اعرتف العثمانيون باستقالل التتار يف شبه جزيرة القرم، مع حرية العبادة لسكان 

 .البغدان واألفالق

ف شأن العثمانيني حتى ظن اجلميع أن طردهم من أروبا قد جاء وقته، وساعد هذا وضع

 .املناخ السياسي النمسا على القيام بعقد معاهدة استولت فيها على بوكوفينا

أخضعت كاترينا التتار وأقر العثمانيون هذا الوضع يف معاهدة  1140/1002ويف عام 

 .م1144/1004يف عام ( آيينه ىل فواق)عقدت يف 

وملا حاول العثمانيون اسرتداد شبه جزيرة القرم فشلت أمام جهود القائد الروسي 

 (سوفوروف)

شن الروس هجوم ضد األسطول العثماني ومتكنوا من حتطيمه على  1572/1000ويف عام 

 .شواطئ القرم
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ويف نفس العام أعلن جوزف الثاني إمرباطور النمسا احلرب على العثمانيني، وتوغل 

بطيئًا  يف الصرب وترنسلفانيا ثم توىل السلطان عبد احلميد األول ويف عام  توغاًل

 .وتوىل العرش بعده السلطان سليم الثالث1572/1000

 

 (1007-1555/1000-1572)السلطان سليم الثالث 

مت عقد صلح زشتوى احتفظ مبوجبه العثمانيون بإمارات الدانوب  1576/1041ويف عام 

جعل من نهر  1570/1045العثمانيون صلحًا مع روسيا يف عام ثم وقع . حتى آرسووه

الدنيسرت حدا فصال ًَ بني الدولتني الروسية والعثمانية وتنازل العثمانيون على شبه 

 .جزيرة القرن نهائيًا

وقد عمل السلطان سليم الثالث على إصالح اجليش وفقًا للنظام األوربي احلديث، وأخذ 

.  أنه واجه صعوبات ملعارضة االنكشارية ألية إصالحاتيعمل جهده إلصالح اجليش إال

فعمد السلطان سليم إىل إنشاء فرق جديدة من املشاه، ومسح للجنود من فرق االنكشارية 

 .االنضمام هلذه الفرق احلديثة متى شاءوا

وعني بعض الضباط واملعلمني من أوربا . وبدأ يتخذ الزي األوروبي، وبناء ثكنه خاصة به

وظهرت هذه . م وتعليمهم وعمل على مد هذه اإلصالحات يف الواليات الغربيةلتدريبه

 .الفكرة يف األحناء األخرى من الدولة

واالنكشارية وظهر جهل رجال الدين . وهنا ظهرت معارضة شديدة من رجال الدين

بالتعاليم الدينية الصحيحة، ولكن هذه الردة أخذت شعبية ضد السلطان نفسه انتهت 

 .1555/1070ه عن العرش يف عام إىل خلع

 .وهكذا عادت الفوضى إىل اجليش يف عهد خلفه مصطفى الرابع

 (1070-1552/1070-1555) مصطفى الرابع

جاء مصطفى الرابع إىل عرش السلطنة عن طريق االنكشارية ويف عهده توالت هزائم 

 .العثمانيني يف ميادين القتال ثم أعقبه حممود الثاني
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 (1024-1500/1070-1522)د الثاني السلطان حممو

 حممود الثاني والقضاء على االنكشارية

 

توىل السلطان حممود الثاني عرش السلطنة وهو مدرك أن إصالح اجليش يتم بالتخلص 

فأخذ يعد العدة هلذا األمر، حيث أن اإلنكشارية يعضدها مجاعات . من االنكشارية 

 .وهي ذات نفوذ وشعبية كبريةأكرب الطرق الصوفية يف البالد  يةالبكتاش

حاول السلطان حممود التفاوض مع قادة اإلنكشارية ولكن دون جدوى، فلما قامت ثورة 

املوره يف بالد اليونان وفشلت اإلنكشارية يف التغلب عليها، محلوا اإلنكشارية املسؤولية، 

اد ثورة املوره ثم بعث السلطان إىل حممد علي وإىل مصر ملساعدة الدولة العثمانية يف إمخ

يف اليونان حيث أن حممد علي باشا متكن قبل ذلك من إخضاع شبه جزيرة العرب 

 .للعثمانيني

فأرسل حممد علي أبنه ابراهيم باشا على رأس القوات املصرية متجهًا إىل املورة ومت فعال 

 .1541/1050القضاء على الثورة وهناك وأستوىل على تربيوليتزا يف عام 

لواقعة فرصة ذهبية لكي يتخلص السطالن حممود الثاني من فرقة وقدمت هذه ا

اإلنكشارية، بعد أن حتصن بنفسه بإصدار فتوى شرعية بالتخلص من اإلنكشارية 

الواقعة )باعتبارها فئة ضالة، ومل يعرتض أحد على هذه اخلطوة أطلقوا عليها 

 .ملا توقعوا من خري بعدها(. اخلريية

قه إىل اجليش العثماني فقدم الضباط اإلجنليز لتدريب بعد ذلك عرف اإلصالح طري

 .القوات البحرية والضباط األملان لتدريب القوات الربية

ثم أنشأ السلطان أكادميية للعوم العسكرية وعددًا من املدارس العسكرية العالية والثانوية 

 .كجهاز تنظيمي خا ( نظارة املكاتب العسكرية)واإلعدادية ثم 
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كما أرسل البعثات التعليمية إىل أحناء . لسلطان مدرسة للطب يف استانبولكذلك انشأ ا

 .أوربا

وأصدر نشرات طبية لتنوير األهالي . وأنشأ نظامًا حديثًا للربيد ونظم الشرطة يف البالد

 .باألمراض املعدية وطرق الوقاية منها

ية ذات صبغة وصارت الدولة العثمان. ومنع مصادرات األموال من املوظفني وأمالكهم

وسوى يف احلقوق السياسية بني مجيع الطوائف إال أن التعليمات غري العسكرية . علمانية

 .تعذر على السلطان تنفيذها عند التطبيق

ثم بدأت املعارضة ضد احلركات اإلصالحية، تطل برأسها من جديد عندما أصدر السلطان 

 .السلطان وأعلن الشعب سخطه على. أوامره بارتداء الزي األوربي

كذلك ظهر عند حركة إصالح اجليش أنه لكى يكتب هلذا املشروع النجاح أن يكون شاماًل 

 .مجيع الطوائف حبيث يضم كل جوانب اجملتمع يف الدولة العثمانية

ثم تبني أن متادى النفوذ اإلجنليزي يف مطالبة حلركة اإلصالح هذه تتعارض يف حقيقة 

دولة من حيث نظم احلكم واإلدارية فالدولة العثمانية هي األمر مع األوضاع القائمة يف ال

 .املسيطرة على الشعب وهي اليت تنفرد بالسلطة

تتوفى السلطان حممود الثاني وتوىل العرش خلفا له عبد اجمليد  1500/1024ويف عام 

(1500-1500/1020-1067) 

وتوىل رشيد ويف عهد السلطان عبد اجمليد توىل خسروا باشا منصب الصدر األعظم، 

منصب وزارة اخلارجية، ورشيد باشا هو الذي وضع مسودة أول منشورات اإلصالحا 

 .وهو منشور الكلخانة( التنظيمات)لكربى 

وهذا املنشور كفل تأمني شعوب الدول العثمانية على أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم دون 

دمة العسكرية تفرقة بني جنس أو دينـ ووضع نظام للضرائف وطريقة التحصيل واخل

وحتديد مدتها، مع إنشاء إدارة مركزية تشرف على هذه اإلدارة يف أحناء الدولة 

 .العثمانية مجيعها



 97 

وحتت مقابل . وظهر عن تطبيق صعوبات، فكان هناك اختالفات بني العمل والتطبيق

( حممد علي باشا) تنفيذ اإلصالحات يف الدولة العثانية تسوية النزاع بني واىل مصر 

 .على أساس احملافظة على كيان الدولة العثمانية( 1041-1024)الدولة العثمانية و

وقد وافقت حركة اإلصالح هذه حصوى رجال الدولة من أهل اإلستنارة مع احلفاظ على 

ورفض العلماء املسلمون شهادة الذمى على املسلم، ولكت . األحكام الشرعية كما هي

ميرر احلركة اإلصالحية حتى ال تصاب احلركة  مصطفى رشيد باشا استطاع بذكائه أن

إال أنه جيوز للحكومة أن تتخذ ما تراه من التدابري " بالشلل فأقرتح تهذا النص وهو 

اإلدارية يف أمثال هذه احلاالت إذا صدر أمر سلطاني بذلك، ألن األوامر السلطانية املبينة 

 ".على املصلحة العامة، تكون مطاع وواجبة التنفيذ

رت تصدر األنظمة والقوانني من رجال التنظيمات على شكل أوامر سلطانية يأمر بها وصا

 .وىل األمر

اليت حارت ( 1006-1004)كما أصدرت حركة التنظيمات العثمانية عقب حرب القرم 

وعارضتها بريطانيا وفرنسا الن مصاحلهما . روسيا القضاء على الدولة العثمانية فيها

العثمانية، إذ أنها سوف تعطى الفرصة لروسيا للظهور وسعة  تتعارض مع ضياع الدولة

 .النفوذ يف منطقة الشرق األوسط وقد يهدد ذلك خطط بريطانيا يف تلك املنطقة

ولكنها مقابل وقوفها مع الدولة العثمانية كلفت الدولة العثمانية بإصدار منشور 

من  1024الكلخانة عام التنظيمات اخلريية، وقد أكد هذا املنشور ما جاء به منشور 

 .إصالح الشؤون املالية وحماربة الرشوة والفساد يف اجلهاز اإلداري للدولة

متسك هذه الدولة ( 1006مارس 27)وقد أعلن مندوي الدولة معاهدة الصلح يف بارس 

باحملافظة على كيان الدولة العثمانية وحق مشاركتها يف احلقوق األوروبية العامة، مع 

 .الل الدولة واحملافظة على سالمتهاالتعهد باستق

وهكذا ضمنت اجنلرتا سالمة الدولة العثمانية ولكنها اشرتطت عليها تنفيذ اإلصالحات 

. وحق ممارستها سلطات احلكم واإلدارة. وباألخص مساواة الذميني بأهل البالد األصليني
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لذميني يف وقد نتج عن هذه الشروط إضعاف سلطة الدولة بتقيدها إزاء توظيف بعض ا

مناصب الدولة، مما قد يوجد تيارات متعارضة يف البالد قد يرتتيب عليها تفكك قوى 

 .الدولة

وقد تبني تعذر تنفيذ هذه اإلصالحات عند التطبيق العملي هلا، ومل يساعد على تقوية 

الدولة وبسط نفوذها بل العكس هو الذي حدث، فكان هدف الدول األوروبية ومصلحتها 

بل كان الغرض هو تنفيذ ومترير . دف حقيقة حلركة إصالح الدولة العثمانيةمل يكن يه

 .مصاحلها يف أحناء املمتلكات العثمانية 
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 (1006-1542/1061-1500)السلطان عبد العزيز 

ديوان األحكام العدلية )ويف عهد السلطان عبد العزيز، مت إنشاء حمكمة قضائية عليا 

لتنظيم  1501/1064على النسق الفرنسي وذلك بالقانون الذي صدر يف عام وجملس الدولة 

 .حكومة وكذا إنشاء مدارس لتعليم اللغات األجنبية مثل اللغة الفرنسية

إال أن هذه اجلهود مل تشبع نهم املنادين باإلصالحات من الربيطانيني الذين نادوا الدولة 

 .العثمانية نفسها من الوجود

اهضة للحركة اإلصالحية يف الدولة العثمانية أن الغالبية العظمى ويرون من األمور املن

 .وال جدوى من األخذ بها. أنها دخيلة عليهم

وهكذا مل تكن الظروف االجتماعية، مناسبة للقيام بهذه اإلصالحات، حيث النظام مل 

ة فيقف عند التنفيذ حيث تتعارض بقي. وإمنا ناحية واحدة. يشمل كل نواحي احلياة

 .اجلهات غري املستعدة هلذا التعبري اجلديد

هذا فضال عن أن اخلرباء واملستشارين الذين ندبوا لتنفيذ تلك اإلصالحات يف البالد 

العثمانية مل يكونوا من أهل اخلربة وذوى الكفاية حتى ميكنهم القيام مبهماتهم على 

ن اخلداع للوصول إىل وإمنا هو نوع من التهريج الذي يهدف إىل نوع م. الوجه األكمل

أهداف أخرى غري معلنة، كأن يكون اهلدف احلقيقي هو عرقلة وتعطيل اإلصالح بل 

 .وهدمها كلية

بل أن روسيا نفسها كثريًا ما عمدت إىل إفساد العالقات بني الدولة ورجال اإلصالح كما 

ة وأنتهت احلرب بهزمي( 1000-1000)أن روسيا أعلنت احلرب ضد الدولة العثمانية 

أدت إىل استقالل بلغاريا وامتداد  1000العثمانيني وعقد معاهدة سان استيفانو يف مارس 

نفوذ روسيا إىل البقان، فضاًل عن استيالء روسيا على باطوم وارزن وقار  من الدولة 

 .العثمانية
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على أن حركة التنظيمات، مل تستوعب حقيقة احلضارة األوروبية بل اكتفوا باملظاهر 

 .ة والشكلية بغري فهم لفلسفتها بعمق وتروىاخلارجي

بل أكثر من ذلك فإن الغالبة من الشعب الرتكي رأت يف حركة التنظيمات، تدخل من 

 .جانب األوربيني بهدف حماولة القضاء على الدولة، ال إصالحها ونهضتها

احل ويبدو أن جرت حماوالت أوبية لتقسيم أمالك الدولة العثمانية لوال أن تضارب املص

فمثاًل مل تكن أملانيا لرتضى بتقسيم . بني الدول هو الذي أفضى إىل عدم تنفيذ تلك الفكرة

 .الدولة العثمانية بأي حال من األحوال

على أنه منذ انعقاد . وظلت األحوال على ما هي عليه حتى قيام احلرب العاملية األوىل

دولة العثمانية وتوزيع وسولسربى يعمل على تقويص ال 1270/1000مؤمتر برلني عام 

 .أمالكها بني الدول األوروبية

بينما كانت احلركة القومية الرتكية تعمل على أن متضى حركة اإلصالح على املبادئ 

 .األوروبية يف الدولة مع حرصها على منع احلكم االستبدادي من االستمرار 

انية وتقويتها، ولذلك ظهرت أهدافها يف إقامة حكم دستوري، مع بقاء السلطة العثم

حتى ميكنها السيطرة على القوميات الثائرة وإرضائها يف نفس القوت مع الوقوف ضد 

 .اعتداءات الغرب ومنعها من حتقيق أهدافها

ولكن هذه احلركة القومية الرتكية اليت متسكت بسيطرتها على ممتلكات الدولة 

 .واألرمينية العثمانية إصتدمت مع القوميات االخرى مثل القومية العربية
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 حركة تركيا الفتاة

قامت حركة تركيا الفتاة من الطبقة املتوسطة املثقفة للمجتمع العثماني، نادت باحلرية 

 .والدستور وحماربة اإلقطاع والتحرر من السيطرة االجنبية

وجعلت من أهدافها للوصول إىل ما تصبو إليه من حركة اإلصالح يف اجملتمع، تقييد 

حلاكمة املستبدة وإقامة حياة دستورية مع إقامة حكم مركزي يف استانبول ويف السلطة ا

 .الواليات التابعة للدولة

مكونة من ستة  1506/1060بدأت هذه احلركة بتأسيس مجعية سرية قامت يف عام 

أفراد عرف من أعضائها نامق كمال، وأية اهلل بك، وعمدت هذه احلركة إىل االستفادة من 

ابقة اليت ظهرت يف إيطاليا وبولندا ومنت هذه احلركة حتى بلغ عدد احلركات الس

عضوًا ومن أعضاء هذه احلركة مراد وعبد احلميد وقد يربط األعضاء بني  540أعضائها 

 .هذه احلركة القومية الرتكية وحركة تركيا الفتاة

 .كما أن مصطفى فاضل وهو من أسرة حممد علي يف مصر، قد شارك يف تركيا الفتاة

وقد مجع هذه احلركة ضيقهم باستبداد السلطان عبد العزيز مليوله التسلطية يف احلكم 

واستبداده وكراهيته لالجتاهات التحررية، وكذلك عمد أعضاء تلك احلركة إىل العيش 

 .خارج تركيا إما يف باريس أو يف لندن

كية، وهي ظهرت أول جريدة تعرب عن االجتاهات التحررية الرت 1504/1060ويف عام 

وظهرت يف اجلريدة مقاالت تدعو إىل . م54/6/1060صدر أول عدد هلا يف " احلرية"

 .احلرية والدميقراطية

 .وكثريًا ما وصلت أعداد من  تلك اجلرائد إىل تركيا نفسها

ويف عهد السلطان عبد العزيز واجهت الدولة العثمانية مشاكل سياسية وأخرى مالية 

ن وأنفصلت بلغاريا والصرب عن الدولة العثمانية، وظهر وظهرت الثورات يف البلقا

العجز يف ميزان الدولة نتيجة إلسراف السلطان عبد العزيز واقرتض من بيوت املال يف 
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لندن وباريس وبلغت الديون حوالي مائيت مليون جنيهًا إجنليزيًا وكشفت الصحافة منذ 

قساط املستحقة ثم أعلن إفالس عن عجز ميزانية الدولة وتعذر تسديد األ 1000اكتوبر 

 .الدولة

وعندئذ قام مدحت باشا ومجاعة وزراء وأصدروا فتوى بعزل السلطان عبد العزيز لعجزه 

وفعال مت عزل السلطان يف اليوم التالي بصدور الفتوى، واعتلى . عن القيام بشؤون الدولة

اخلامس ليس  عرش السلطنة ابن أخيه مراد باسم مراد اخلامس، ولكن تبني أن مراد

أغسطس عني  21ويف . مؤهال حلكم البالد، فأصدروا فتوى بعزله، الختالل قواه العقلية

أخوه األصغر عبد احلميد سلطانًا باسم عبد احلميد الثاني بعد موافقته على فكرة احلكم 

 .الدستوري
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 (1474-1250/1006-542)السلطان عبد احلميد الثاني 

بد احلميد الثاني بتعيني مدحت باشا، يف وظيفة الصدر األعظم أعلن قام السلطان ع

الذي يقوم على أساس حكومة برملانية، تستمد وجودها يف  52/15/1006الدستور يف 

 .احلكم من أساس دميقراطي انتخابي وبرملان مشكل من جملس نواب وجملس الشيوخ

ارج البالد، مستندًا إىل مادة من فرباير عزل السلطان مدحت باشا من وظيفة نفاه خ 0ويف 

 .الدستور تعطى احلق للسلطان بطرد من يثبت أنهم خطر على أمن الدولة

تكون جملس الشيوخ من مخسة وعشرين عضوًا بالتعيني وتكون جملس النواب من مائة 

وعشرين عضوًا باالنتخاب وقد شارك نواب عن الشعب العربي يف الواليات وبرز دور 

 .اقشات الربملانيةالعرب يف املن

 .ثم استدعى ثالثة من النواب ليمثلوا امام اجمللس ملواجهتهم باتهامات اسندت إليهم

وعندئذ أسرع السلطان عبد احلميد بفض اجمللس وعودة النواب إىل بالدهم، وقام 

السلطان بنفي وإبعاده البارزين من هؤالء النواب، فلم تزد دورة اجمللس عن حنو إحدى 

 .ومل يدع اجمللس لالنعقاد بعد ذلك عشر شهرًا

وملا هامجت روسيا الدولة العثمانية وانتهت بعقد معاهدة سان استيفانوا عام يناير 

 .أمر السلطان عبد احلميد بتعطيل أحكام الدستور  1000

وهكذا بدأ الطريق واضحًا أمام اجلميع فإن السلطان عبد احلميد يرغب يف أن حيكم البالد 

ثم عهد السلطان إىل تشكيل شبكة من العمالء . فه من احلكام السابقينيعلى منط أسال

فضاًل عن العمل على . واجلواسيس ملناهضة األحرار يف كل مكان من أحناء الدولة

االستفادة من فكرة اجلامعة اإلسالمية فهي الفرصة اليت متهد للسلطان النفوذ والسيطرة 

دي ي يعلو على القوميات، والتأثري يف العناصر على شؤون البالد ويعاونه يف ذلك جمتمع 

العربية بانتهاج سياسة التودد واالهتمام باملؤسسات الدينية والعلمية، وبذل األموال 
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ل فرقة من العرب ضمن حرس إلصالح احلرمني الشريفني وزخرفة املساجد وتشكي

 السلطان

 

 

 

 

 

 :(خليج البصرة) العثمانيون يف اخلليج العربي

سيطرة الدولة العثمانية خالل العصر العثماني األول على شبه اجلزيرة العربية مل متتد 

وإمنا  1007/هـ400حيث مل تتمكن احلمالت اليت أرسلها السلطان سليم األول عام 

اكتشفت مبمارسة سيادة إمسية على قبال جند ومشر، وكذلك مل تتمكن الدولة العثمانية 

إذا طاملا لقيت . أمارات اخلليج العربي  من بسط سيطرتها على بعض مشيخات أو

مقاومة، إما من القوى العربية بهذه املناطق، أو من القوى األجنبية إبان العصر العثماني 

 .الثاني حيث ظهر ضعف الدولة العثمانية، وظهر االستعمار األوربي يف املنطقة العربية

ل شبه اجلزيرة العربية، مع ومع ذلك فقد دأب العثمانيون على إدعاء أن هلم حقوق يف ك

أنهم مل يتمكنوا من بسط سيطرتهم إال على املناطق الساحلية لليمن، والكويت، وبغداد، 

 .والبصرة

ويف عهد السلطان عبد احلميد، قامت نزاعات عائلية يف إمارة الكويت وتوىل حاكم اإلمارة 

لة العثمانية وآثار بذلك الشيخ مبارك، أحد أفراد العائلة احلاكمة، دون الرجوع إىل الدو

حفيظة السلطان عبد احلميد الثاني، ومنعًا من تفاقم األمور بالتدخل العسكري لعزله عن 

اإلمارة، تدخل وإىل بغداد رجب باشا بعد اتصاالت الشيخ مبارك وإغرائه بتقديم اهلدايا 

 .له، وبعث للصدر األعظم يهون من شأن ما حدث بإمارة الكويت
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نيون لرأى وإىل بغداد، وأصدر السلطان عبد احلميد الثاني فرمانا عام فاستجاب العثما

بتعيني الشيخ مبارك حاكما على إمارة الكويت بدرجة قائمقام، ووافق الشيخ  1040

مبارك على هذا التعيني لتجنب الدخول مع العثمانيني يف مشاكل قد تثري له املتاعب 

 .وهو يف غنى عنها

ب يف مد نفوذ العثمانيني لإلمارة حتى إنه حاول أن جيعل ومل يكن الشيخ مبارك يرغ

نفسه حتت احلماية الربيطانية إال أن بريطانيا مل متكنه من ذلك، إذ أن بريطانيا مل تكن 

حتى ذلك احلني تبدى اهتماما بالكويت، خاصة بعد أن قبل مبارك الفرمان العثماني 

 .بتولية مبارك أمريًا على الكويت بدرجة قائمقام

على أنه حدث بعد ذلك ما دفع بربيطانيا إىل تغيري موقفها من إمارة الكويت وذلك حني 

 .تبني لربيطانيا عزم روسيا على بناء خطر حديدي من الساحل السوري إىل اخلليج

، ظهر أن القنصل الروسي يف بغداد يعمل على بناء حمطة للفحم 1210/1040ففي عام 

 .ةيف اخلليج حلساب الدولة الروسي

وقد أثار اهتمام روسيا ببناء حمطة فحم يف منطقة اخلليج خماوف بريطانيا، خاصة بعد 

يلى السلطان عبد احلميد الثاني  1216/1040ما تقدم الكونت فالدمري كابنيست يف عام 

مبشروع بناء خط حديدي يف ميناء طرابلس الشام، إىل ميناء اخلليج العربي، مع امتداد 

وخانفئني، فأحاله السلطان عبد احلميد إىل وزيره املختص لدراسته فروع له إىل بغداد 

وقد أدركت بريطانيا أن هذا املشروع سيؤدي إىل ظهور الروس يف منطقة . وتقديم تقرير

 .اخلليج ومنافسة بريطانيا يف هذه املنطقة، وأن ذلك يضر باملصاحل الربيطانية

شروع إىل الكويت قوبلت جبفاء بتحريض من وملا وصلت البعثة األملانية املكلفة بدراسة امل

 .بريطانيا وعادت البعثة دون أن تصل إىل نتيجة

كما وقفت بريطانيا إىل جانب الشيخ مبارك ملقاومة املؤامرة العثمانية إلضعافه عسكريًا 

 .مبعاونة من عبد العزيز بن متعب آل الرشيد
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الربيطانية يف اخلليج للدفاع عن ولكن املؤامرة انتهت بالفشل بعد ظهور السفن احلربية 

الكويت، يف حالة تعرضها خلطر اهلجوم عليها من قبل البحرية العثمانية، وأنسحبت 

من الكويت، كما أنسحب الشيخ عبد العزيز  1214/1471القوى البحرية العثمانية عام 

 .عائدًا إىل بالده

لية أحد أبناء إخوة عاود العثمانيون حماوالتهم ملا هجمة وتو 1257/1475ويف عام 

وهو آل حممود الصباح، إال أن األسطول الربيطاني . مبارك املطالبني بالعرش الكوييت

 .تدخل وأفشل خطة العثمانيني مرة أخرى

مسحت الكويت بامتيازات لربيطانيا دون غريها بإقامة مكاتب  1251/1474ويف عام 

يني ضد هذا القرار الكوييت يف تلك بريد هلا يف الكويت، ومل جيد نفعًا احتجاجًا العثمان

 .املنطقة احليوية بالنسبة لربيطانيا

ولذلك بدأت بريطانيا يف معارضة تنفيذ هذا املشروع إىل درجة أنها أعلنت أن الكويت 

ليست خاضعة للنفوذ العثماني ومل يتأت للعثمانيني بسط نفوذهم الفعلي على الكويت يف 

وأن الكويت ال . صلة فعلية بني الكويت والعثمانينييوم من األيام، كما أنه ال توجد 

تدفع جزية سنوية للعثمانيني وليس للعثمانيني حامية عسكرية بها، وباإلضافة إىل ذلك 

فإن مد خطر حديدي إىل الكويت يضر باملصاحل الربيطانية متامًا ثم قامت بريطانيا 

 .1210/1044 عام بتعزيز مركزها يف الكويت حتت احلماية الربيطانية وذلك يف

على أن السلطان عبد احلميد الثاني مل ينس لألمري مبارك أمري الكويت بتخطية سلطة 

الدولة العثمانية، وذلك عندما ختلص من شقيقة األمري حممد بالقتل ليخلو له توىل 

احلكم يف الكويت بداًل منه، فعمد العثمانيون إىل حتريض أمري حائل عبد العزيز بني 

الرشيد ليمد سلطانه على الكويت، واستجاب الرشيد للفكرة التوسعية ناحية متعب آل 

والغالب أن هذا عجل بتحريك األمري مبارك لالرتباط مع الربيطانيني مبا يشبه . الكويت

 .احلماية
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ومن جهة أخرى فقد حاول العثمانيون مساندة أخو الشيخ مبارك وإيقاد شعلة الصراع 

 .خ مبارك وخلعه من اإلمارةالعائلي إلضعاف نفوذ الشي

عملت بريطانيا على تقوية نفوذها يف الكويت وعمدت إ ىل مواجهة املشروع األملاني املدعم 

 .من العثمانيني الذي جيعل من الكويت نهاية خلط السكة احلديد املزمع إنشاؤه

 .ثم واصل السلطان عبد احلميد سياسة مد خط حديد بغداد

نائه شركة حديد األناضول ثم عقد العثمانيون يف تقوم بب 1257/1475يف عام 

إتفاقية ثانية لتأسيس خط حديد بغداد، ملد خط حديد فيما وراءه قونيه إىل  1251/1472

ومنحت شركة خط . بغداد، والبصرة، بإشراف مشرتك للبنك اإلمرباطوري العثماني

واد الالزمة لبناء، حديد بغداد حق املالحة يف نهري دجلة والفرات وشط العرب لنقل امل

 .وتشغيل اخلذ الرئيسي وفروعه، ولكن عارضت بريطانيا هذا املشروع

عاشت الدولة العثمانية يف صراع بينها وبني بريطانيا وروسيا وغريها من الدول األوربية 

بسبب إقامة املشروعات اخلاصة بإقامة خطوطة حديدة يف والياتها، حتى استأثر رجال 

، فبدأت يف عهدها 1250/1474لسلطة منذ عزل عبد احلميد يف عام اإلحتاد والرتقي با

 1255/1412الدولة العثمانية إىل تسوية خالفاتها بعقد اتفاقية مع بريطانيا يف عام 

 .خبصو  بعض دول اخلليج وخط السكة احلديد

إال أنه مل يتم التصديق على هاتني اإلتفاقيتني حيث قامت احلرب العاملية األوىل، 

 .ت الدولة العثمانية احلرب يف اجلانب املناوئ لربيطانيا وحلفائهاودخل

كما أن سياسة السلطان عبد احلميد البعيدة عن النظام الدميقراطي واعتمادها املطلق على 

تقارير اجلاسوسية أن صارت العفة واالستقامة واملعرفة وحسن اخلدمة ليست من 

وإمنا طريق آخر هو التملق واسرتضاء . قىاملؤهالت اليت تصلح لتولي الوظائف أو الرت

ة يف الدولة رجال غري أكفاء، ىل املناصب الرئيسأوىل األمر فتعقدت األمور، وارتقى إ

وانتقلت العدوى إىل واليات الدولة كذلك، نتج عن ذلك كله أن نشط األحرار املقيمني يف 

تعمل يف اخلفاء، العواصم األوروبية، وحتولت احلركات التحررية إىل حركات سرية 
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خاليا ثورية بني  1476فتأسست اخلاليا السرية، فمثاًل تركيا الفتاة شكلت يف عام 

الضباط العاملني يف تشكيالت امليدان األمر الذي أدى إىل انتشار حركة تذمر بني أفراد 

اجليش خاصة وأن حركة الرتقي سارت على أساس بعيد عن الكفاءة أو املقدرة 

 .نتظم رواتبهمالعسكرية، ومل ت

من بينهم ( مجعية الوطن واحلرية) ظهرت يف صفوف اجليش يف دمشق  1476ويف عام 

ثم ظهرت هلا فروع يف يافا والقدس ثم انتشرت يف فروع هلا يف . الضابط مصطفى كمال

 ".مجعية احلرية العثمانية" ثم ظهرت . أحناء اخرى كثرية

 .1470أغسطس  21ثورة يف رسم الضباط األحرار خطة الثورة، للقيام بال
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 السلطان عبد احلميد واجلامعة اإلسالمية

بدأت الدولة العثمانية يف الضعف والتدهور منذ أواخر القرن الثامن عشر وبدأت الدول 

األوروبية وكبار الساسة فيها يفكرون يف مصريها وتوزيع أمالكها فيما بينها وامتد هذا 

 .العثمانية وبأمالكها إىل القرن التاسع عشراالهتمام بالدولة 

وكان بسبب اخلوف من ظهور املنازعات بني الدول الكربى أن متسكت احلكومة 

الربيطانية مببدأ احملافظة على كيان الدولة العثمانية، ثم ختلت بريطانيا بعد ذلك عن 

اني وإحنساره عن هذا املبدأ وأصبح ممكنًا ملء الفراغ الذي ينجم عن تقلص النفوذ العثم

تلك املمتلكات، بعدما حدث فعاًل من تقلص النفوذ العثماني يف البلقان فاستقلت يف نهاية 

وذلك حيث . اليونان ورومانيا وبلغاريا والصرب واجلبل األسود: القرن التاسع عشر دول

 .م1000استطاعت الدول األوربية فعل ذلك يف مؤمتر برلني 

زيادة اهتمام العثمانيني وخاصة السلطان عبد احلميد  وكان من آثار مؤمتر برلني،

باجلامعة اإلسالمية وبالتقارب مع أملانيا لتستطيع الوقوف أمام مطامع الفرنسيني يف 

 .تونس ومطامع الفرنسيني واإلجنليز يف مصر

ودعا تفوق األملاني يف استانبول اجنلرتا إىل أن تفكر جديًا يف القضاء النهائي على الدولة 

لعثمانية، بتأييد الفريق األكرب من سكان الدولة العثمانية وهو العنصر العربي إذا وقف ا

ذلك العنصر إىل جانب اجنلرتا ولكن اجنلرتا تنكرت بعد ذلك من وعودها للعرب 

بل ستصبح خيانتها للعرب بعد ذلك، حني تصرفت يف فلسطني حيث أصدرت . وخذلتهم

 .تعهدت فيه لليهود بإقامة وطن قومي يف فلسطني 1410اجنلرتا، وعد بلفور يف نوفمرب 

وأما من حيث فكرة اجلامعة اإلسالمية فقد كان السلطان عبد احلميد الثاني القوة 

احلقيقية الدافعة هلا وهدفه هو العمل على متاسك العامل اإلسالمي بقيادة الدولة 
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ومن أطماع اجنلرتا العثمانية ملواجهة اهلجمات الشرسة، من جانب الدول األوروبية، 

 .وفرنسا

واختذ السلطان . وظهر الكثريون ممن يؤيدون فكرة اجلامعة أمثال مجال الدين األفغاني

عبد احلميد من إحياء اخلالفة اإلسالمية القدمية وسيلة لدعم فكرته وتهديد الدول 

 .الغربية

العشرين ويكتشف السلطان عبد احلميد يف خمتتم القرن التاسع عشر، ومستهل القرن 

السياسة الرشيدة اليت يستطيع، بوساطتها أن حيفظ اإلمرباطورية العثمانية املتداعية من 

اإلنهيار ويصون عقدها م اإلنفراط، وذلك باإلجتاه إىل تقوية فكرة اجلامعة اإلسالمية 

 (.يا مسلمي العامل إحتدوا)ونشر شعار 

إلحساس باخلطر الذي يهدد وبلغت تنمية الشعور بالرابطة اإلسالمية مداها وظهر ا

 .الشعوب اإلسالمية أمام غول االستعمار الغربي املرتبص بها

فيدعوها إىل التجمع حول تركيا، بوصفها أقوى الشعوب وأقدرها على قيادة املعركة ضد 

 .العدو املشرتك

كانت العاطفة الدينية غالبة مسيطرة، وكان الدين والوطنية توأمان متالزمان، وقد زاد 

تعلق الشعب يف مصر بالفكرة اإلسالمية مهامجة كرومر الدائمة للمسلمني، يف من 

قد هاجم اإلسالم واملسلمني وصورة دينا رجعيًا ال يصلح لقيام . تقاريره ويف بعض كتبه

 .نظام اجتماعي براق

كذلك ساعد على تقوية فكرة اجلامعة اإلسالمية مهامجة الدول األوروبية للدولة 

الدين، فذلك كله آثار شعور عطف الشعوب على تركيا واأللتفاف حول  العثمانية باسم

اخلالفة، وقدم الشعب للعثمانيني املال والرجال يف كل حروبها ومن ذلك قول أمحد 

اليت رفعها للسلطان عبد احلميد عام ( ضجيج الضجيج)شوقي أمري الشعراء يف قصيدته 

 .االضطراب يف روبوع احلجازيطلب منه تأديب الثأثرين، الذين أثاروا  1474

 ضج الضجيج وضج البيت احلرام  واستصرخت ربها يف مكة األمم
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 خليفة اهلل، أنت السيد احلكم قد مسها يف محاله الضر فاقض هلا 

 1415ويقول حافظ ابراهيم يف حرب طرابلس عام 

 وأن الذي ينبغي الفساد آلثم أال إن شق العصا ملذمم 

 طواعية وااله واألنف راغم امه ومن كان يأبى أن يوىل إم

ويقول عن قوة االتراك العثمانيني وحسن بالئهم يف الدفاع عن اإلسالم مبا جيعلهم 

 .أصحاب حق يف اخلالفة املسلمني ورعايتهم

 عادى الثعالب أوضارى السراحني  أسد اخلالفة إن دّب الضراء هلا

 ت خطته اهّلونعلى املبيح وعافت وعاف  صانوا حمارمها بالبأس فأمتنعت

 :ثم يقول

 وداركوها بتأييد ومتكني شدوا دعائمها من بعد ما اضطربت

أثارت تلك احلركات املؤيدة لفكرة اجلامعة اإلسالمية خماوف الدول الكربى، وخاصة 

اجنلرتا وفرنسا خوفا على ما صار حتت أيديهم من ممتلكات وثروات يف العامل اإلسالمي 

اجلامعة اإلسالمية بكل الوسائل املمكنة، وعمدت إىل حماولة  فعمدت الدولتان إىل مقاومة

 .تقطيع أوصاله الدولة العثمانية واالنتقا  من هيبتها أمام الشعوب اإلسالمية

وكان احتالل فرنسا لتونس وتوسعهم يف قلب القارة اإلفريقية، وتهديدهم ملراكش، 

اجلزيرة العربية ويف اهلند  واحتالل اإلجنليز ملصر، وتوطني دعائم نفوذهم على أطراف

 .والقضاء على احلركة املهدية يف السودان

 .وهكذا أمتد االستعمار األوروبي ليشمل العامل األفريقي واآلسيوي ولكن إىل حني

ثم تطورت األمور يف الداخل واخلارج وانتهت  إىل اجتماع جملسي املبعوثان والشيوخ يف 

 .صارت مقر جيش التحرير شكل مجعية وطنية يف سان استفانو اليت

قرر اجملتعون باإلمجاع خلع السلطان عبد احلميد الثاني بفتوى  1250/1474ويف عام 

من شيخ اإلسالم وتولية أخيه األصغر ووىل العهد حممد رشاد باسم السلطان حممد 

 .اخلامس
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حتى قيام احلرب  1220/1474على أن السيطرة الفعلية على احلكم يف تركيا منذ عام 

 .لعاملية األوىل مل خترج من أيدي مجعية االحتاد والرتقي الرتكيةا

وأخذ األتراك . وبسقوط السلطان عبد احلميد الثاني سقطت اخلالفة من الناحية العملية

العثمانيون يتمسكون بأهداب مبادئ أخرى كالفكرة الطورانية اليت ترمى إىل أحياء لغة 

 .الرتك وتقاليدهم الرتكية الصميمة

قسمت الدولة إىل عنصريها األساسيني العنصر الرتكي والعنصر العربي، ورمبا كان فأن

ممكنًا التعاون بني العنصرين لو أن احلكومة الرتكية استطاعت حتقيق املساواة الكاملة 

بني العنصرين، ولكن األتراك أصروا على ضرورة تفوقهم يف الوقت الذي وجد فيه 

واحلضاري وتراثه األدبي وماضيه عدم وجود أي مربر العنصر العربي بتفوقه الثقايف 

 .لتفوق العنصر الرتكي

القرن العشرين يف ميدان  للقد فشل العنصر الرتكي يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائ

 .السياسة واحلرب

وفشل يف ضم أكثر العنصرين عددًا أعرقهما لغة وتراثًا، فكانت النتيجة انقسام الدولة 

ائي إىل عنصرها العربي، والرتكي عند أول صدمة القتها، وهي احلرب العثمانية النه

 .الكربى األوىل

فثار العنصر العربي مطالبا باحلرية واالستقالل وعملت األحداث اليت جاءت خالل هذه 

احلرب وبعدها كما عمل إميانه بعروبته وفخره مباضيه ولغته وإميانه مبستقبله على 

 .متكنه من تقرير مصريه

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 األطماع األوربية يف مصر وبالد املغرب العربي

ونتيجة ملطامع اإلجنليز والفرنسيني يف مصر دبرت السياسة االستعمارية األوربية وضع 

 .يدها ليس على مصر وحدها بل على تونس ومراكش وإيران وغريها كثري

ائية يقوم زادت قبضة أوربا قوة على مصر فأنشئت جلنة مراقبة ثن 1542/1006ففي عام 

عليها إجنليزي وفرنسي وقدرت هذه اللجنة مبالغ تدفعها مصر سدادًا لديونها اليت 

احتال فرديناند دي  15101/1004نتجت عن مشروعات حفر قناة السويس، ففي عام 

أول من فكر }ليسبس على اخلديوي سعيد وحصل منه على اإلذن حبفر قناة السويس 

ومتكن هذا الثعلب املاكر من أن جيعل  {ارون الرشيدبهذا املشروع اخلليفة العباسي ه

 .مصر تتحمل كل تكاليف القناة وأن حيرمها من كل ميزاتها

وأسرع مساسرة أوربا يزينون للوالة األستدانة فأسرفوا فيها عن قلة نظر، وسؤ تقدير 

حتى انتهى األمر باحتالل اإلجنليز ملصر . وقلة اإلحساس احلقيقي والصادق حنو مصر

 .م1577/1005ام ع

وأول ما فعل اإلجنليز تسريح جيش مصر وإخالء السودان، ثم إعادة فتحه ومقامسة 

مصضر فيه بنسبة النصف واحلقيقة أنها احتلته مثلما احتلت مصر ثم تقامست كل من 

إجنلرتا وفرنسا حبيث تنفرد إجنلرتا مبصر وفرنسا مبراكش وهو ما عرف باألتفاق 

 .الودي

روع حفر قناة السويس من اخلديوي سعيد، وقبل أن تصل موافقة بدأت فرنسا مبش

 .تركيا، شرعت قناة السويس للبدء يف العمل 

ثم أخذ اإلجنليز إىل اإلسراع هم أيضًا يف تنفيذ مشروع مد خط سكة حديد من اإلسكندرية 

 إىل السويس وبدأت الدولتان إجنلرتا وفرنسا تتقاربان، وأنتهت أيام اخلديوي سعيد يف

 .م وخلفه اخلديوي إمساعيل على العرش1062/هـ1507عام 
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ويف أول أيام امساعيل، مل يكن مقرا وضع شركة القناة وإمنا أنكرها ملا هلا من سلطان 

ويعيد إىل مصر ملكية  1502/1006واسع يف البالد واستطاع امساعيل أن يعدل فرمان 

فرعيها الذاهبني إىل السويس، وكذا . الرتعة اليت متتد من النيل إىل حبرية التمساح

 .وبور سعيد

كما أصدر بعد تولية العرش بشهور قليلة أمرًا حيرم السخرة يف العمل، يف قناة السويس 

قضت إرادتنا باتباع األحوال املرعية قدميًا يف قضاء األعمال العامة "أو يف غريها قال فيه 

ضي، وباستخدام العمال الذين واخلاصة املعتاد إجراؤها يف كل عام يف مصلحة رى األرا

ينبغي تشغيلهم يف سائر األعمال والعمارات اإلمريية باألجرة املقررة بني الناس، أو 

وقصارى القول تقضي رغبتنا السامية بعدم استخدام . إجراء تلك االعمال بطريق املقاولة

ل فرد واحد من الناس يف شيء من األعمال األمريية واخلارجية بعد ذلك على سبي

 ".السخرة فلينفذ أمرنا هذا على الوجه املذكور

ثم إن نابليون الثالث إمرباطور فرنسا عرض نفسه ليكون حكما بني مصر وشركة القناة 

وقبلت مصر ذلك وانتهت باألمر بإبطال حق الشركة يف مطالبة احلكومة املصرية بتقديم 

ض للشركة مقابل إلغاء مليون فرنك كتعوي 20العمال املصريني، دفع مبلغ مالي قدره 

 .نظام السخرة

م اليت جتدد الشروط النهائية اليت صدق عليها الباب 1502/1066ثم صدرت إتفاقية 

العالي ومن أهمها إلغاء املادة األوىل اليت تنص على استخدام العمال املصريني يف حفر قناة 

 .السويس

ستعمال قناة السويس م اخلاصة بضمان حرية ا1276/1000ثم صدرت بعد ذلك اتفاقية 

. 12(بريطانيا العظمى والنمسا واجملر وأسبانيا وتركيا: أن رؤساء الدول اآلتية)البحرية 
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رغبة منهم يف إبرام اتفاق فيما بينهم خاصة بوضع نظام نهائي بضمان حرية مجيع 

الدول يف استعمال قناة السويس يف كل وقت ويف تكميل حرية املرور يف القناة املذكورة 

 1505-11-5م  1066-5-55قرر مبقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ امل

 .واملؤيد للشروط اليت منحها مسو اخلديو قد عينوا ممثلني هلم املذكورين بعد

تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة، ويف زمن السلم كما يف ( 1) ةماد

حلربية بدون متييز بني جنسياتها، وبناء على زمن احلرب، جلميع السفن التجارية وا

ذلك اتفقت الدول العظمى املتعاقدة على عدم إحلاق أي مساس حبرية استعمال القناة 

ولن تكون القناة خاضعة مطلقًا الستعمال حق . سواء يف زمن السلم أو يف زمن احلرب

 .احلصار البحري

 . 1502/1066وهذه املادة هي أهم مواد اتفاقية عام 

وهي اليت حددت الوضع النهائي للقناة  1276/1000ثم عقدت اتفاقية القسطنطينية 

 :وأكدت سيادة مصر عليها حيث نصت على اآلتي

تتخذ احلكومة املصرية، يف حدود سلطانها املستمد من الفرمانات والشروط ( " 4)مادة 

هدة ويف حالة عدم توفر املقررة يف املعاهدة احلالية التدابري الضرورية لضمان تنفيذ املعا

الوسائل الكافية لدى احلكومة املصرية، جيب عليها أن تستعني حبكومة الدولة 

العثمانية اليت يكون عليها اختاذ التدابري الالزمة إلجابة هذا النداء، وإبالغ ذلك إىل 

م وعند اللزم تتشاور معها  1000-2-1272/10الدول املوقعة على تصريح لندن املؤرخ 

 .ذا الصدديف ه

مع التدابري اليت قد يرى عظمة السلطان ومسو  0، 0، 0، 4وال تتعارض أحكام املواد 

اخلديو اختاذها يف حدود الفرمانات املخولة ليضمنا بوساطة قواتهما، ويف حدود 
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الفرمانات املمنوحة للدفاع عن مصر ومحاية األمن العام اخلديو ضرورة استعمال احلقوق 

 .املادة االستثنائية بهذه

قامت احلرب العاملية الثانية، فأضطربت األمور، وتدخلت  2100/1424ويف عام 

بريطانيا تدخاًل مباشرًا، حلماية القناة، باعتبارها نقطة ذات أهمية حربية قصوى، 

جليوشها وجيوش احللفاء معها، فأقامت التحصينات وحشدت قواتها ورابطت بسفن 

 .1276/10000ريات املرة وخالفت بذلك نص معاهدة حربية داخل جمرى القناة يف البح

ضم الدول اليت  1260/1440وبعد انتهاء احلرب عقد مؤمتر سان فرانسسكو يف عام 

وكان الغرض منه وضع ميثاق دولي . أنضمت للحلفاء بإعالن احلرب على دول احملور

 1260/1440حيقق التعاون الدولي وصيانة السالم وقد ظهر تناقض واضح بني ميثاق 

تعطى ملصر حق غلق القناة يف وجه  1276/1000م إذ أن معاهدة 1000واحكام أتفاقية عام 

 .الدول املعادية بينما ميثاق سان فرنسسكو ال يعطيها هذا احلق

جيب تسحب " استقر رأى اجلمعية العمومية لألمم املتحدة أنه  1266/1446ويف عام 

ألعضاء بغري رضائها الصادر عن حرية ويف صورة بغري إبطاء القوات املرابطة يف أراضي ا

علنية تشمله معاهدات وإتفاقات متالئمة مع أحكام امليثاق  وغري ومتناقضة التفاقات 

 (.دولية

ثم استمر . 1401، 1407، 1440، 1446وقامت مفاوضات بني مصر وبريطانيا أعوام 

أن أهم أهدافها حترير اليت أعلنت  1205/1405الوضع على ما هو عليه حتى قيام ثورة 

مصر من ربقة االستعمار، والعمل على خلق وعي قومي عربي ناضج يستطيع مواجهة 

 .االستعمار بكل أشكاله

، ومبتقضى هذا 1204/1404وانتهت تلك املفاوضات بني مصر وبريطانيا إىل اتفاق  عام 

 .1406/ 1206االتفاق خرج آخر جندي بريطاني من مصر يف عام 
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هذه املادة الثامنة من هذه االتفاقية أن قناة السويس جزء ال يتجزأ من مصر  وقد جاء يف

وأن كال من مصر وبريطانيا يتمسكان باتفاقية القسطنطينية اليت تضمن حرية املالحة 

 .1276/1000واملوقعة يف عام 
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 :تأميم قناة السويس

صر، أن تأميم مصر لشركة قناة السويس أمرًا ثم رأت قيادة الثورة بزعامة مجال عبد النا

بل أن التأميم لشركة . ضروريًا لسالمة اجلهاز العسكري واالقتصادي والسياسي ملصر

القناة هو الوسيلة لتقوية الكيان االسرتاتيجي للدولة على مجيع املستويات داخليًا 

 .وخارجيًا

ة التأميم لشركة قناة وخلطورة ما ستقدم عليه مصر حبركة التأميم فقد متت خطو

السويس بسرية تامة وقد جنحت مصر بزعامة قائد الثورة مجال عبد الناصر بالقيام 

بهذا الدورة بصورة فاقت حد التصور عند قادة الغرب وكان قرار التأميم مفاجاة للجميع 

بغري استثناء إن قرار تأميم قناة السويس فقت خلفه تؤيده األمة العربية، مجيعها من 

 .غرب العربي يف أقصى الغرب اإلسالمي إىل العراق عند اخلليج العربيامل

وكان هذا التأييد اإلمجاي أعظم ما حققه قرار التأميم، لقناة السويس من توحيد لكلمة 

العرب ضد مجال عبد الناصر بهذا القرار املثل األعلى يف اجلرأة يف احلق والدفاع عن 

 .احلرية

بي وأنسحب من كل البالد العربية، كما أنسحب من مصر من لقد أحنسر االستعمال الغر

 .قبل ومن بلدان افريقية وآسيا ومل يعد له مكان بعد ذلك يف الشرق

وهكذا نهضت القومية العربية لتظهر كقوة شعبية ، استطاعت أن تواجه االستعمار 

 .األوروبي، وحلت بذلك حمل الدولة العثمانية املنهارة
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 دولة العثمانية وتفككهاأسباب ضعف ال

على الرغم من أن العرب والعثمانيني عاشوا معًا يف إمرباطورية واحدة من النصف األول 

/ للقرن العاشر اهلجري السادس عشر امليالدي إىل النصف من القرن الرابع عشر اهلجري

 .النصف األول من القرن العشرين، فإن أحدًا منهم مل يعرف اآلخر معرفة صحيحة

العربي ال يأتلف مع غريه إال على أساس العروبة، وعادة ال يقبل االمتزاج جبنس  ألن

آخر بسهولة خاصة إذا كان ذلك سيؤدي إىل ضياع لغته وشخصيته العربيتني ، ومهما 

 .بلغ من ضعف أمم العرب يف بعض العصور فإنها ال تفرط أبدًا يف عروبتها أو لغتها

تها مهددتان تنكمش على نفسها دفاعا ًَ عن كيانها وهي عندما تشعر أن عروبتها أو لغ

 .وترفض االمتزاج أو التعاون

وفيما . حدث هذا عندما خضع العرب للرتك وعندما دخل العرب حتت دول االستعمار

يتصل باألتراك فإن كال من الشعب العربي والرتكي أراد أن حيتفظ بكيانه ويذيب اآلخر 

 .وصول إىل ما يريد، فتعذر االلتقاءيف نفس الكيان فلم يتم ألحدهما ال

لقد اعتمد العرب على أن غري العرب يهتمون بلغة العرب ألنها لغة القرآن فهم يقبلون 

 .عليها ويتعملونها مما جعل العرب تضعف همتهم غالبًا يف تعلم لغة اآلخرين

 .لغتهم كما أن األتراك رأوا يف العرب الضعف والتفرق فنظروا إليهم من على فلم يدرسوا

ومع ذلك تعلم ودرس بعضهم اإلسالم بلغتهم الرتكية وحفظوا من القرآن ما يعينهم على 

 .القيام بفريضة الصالة كما ترمجت اآليات القرآنية إىل الرتكية

وكذلك تعمق كثري منهم يف اللغة العربية حتى أنهم صدرت هلم مؤلفات باللغة العربية 

بن مصلح الدين مصطفى بكري زاده املتوفى بدرجة متفوقة مثل أبي اخلري أمحد 

م، 1040/ه، 1770، وعلى دده بن مصطفى عالء الدين البسنوى املتوفى عام  460/1021

 .م1706/1600ومصطفى بن عبد اهلل كاتب حليب املعروف حباجى خليفة توفى عام 
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خل على أن بعض الفئات اليت خدمت اإلدارة الرتكية من غري العثمانيني الذين مل يد

اإلسالم يف قلوبهم ومل خيلصوا ألى من العرب أو األتراك العثمانيني، ومل يكونوا على 

درجة من الوفاء واإلخال ، هم الذين ساعدوا على إجياد نوع من عدم االلتحام أو 

 .االندماج بني العرب والعثمانيني

تمرار يف كما ساعد على ذلك بعض األسر احلاكمة يف أحناء العامل العربي بقصد االس

 .االحتفاظ مبكاسبهم طاملا أن كال من العرب والعثمانيني، سيظلون هم حلقة الوصل بينهم

 .ولذلك فقد ظل كل من العرب والعثمانيني جيهلون بعضهم وال يفهم أحد منهم اآلخر

كما أن احلروب املستمرة اليت ظلت متقدة يف مجيع امليادين من الغرب األوروبي والبلقان 

. لشمالية يف روسيا وبالد القرم، ومواجهة اإليرانيني يف اجلبهة الشرقيةواجلبهة ا

فرضت على العثمانيني جهدًا شاقًا يفوق طاقة البشر وفقدوا خالهلا دماءهم وأرواحهم، 

وهذا غري ما قاموا به يف بالد املغرب العربي والعمل على محايته من الوقوع يف أيدي 

 .األسبان

احلروب اليت خاضها العثمانيون بفرض الضرائب الكثرية  وكما حتمل العرب مشاكل

عليهم من جانبهم، إال أن الشعب الرتكي العثماني حتمل هو أيضًا بنفس ما حتمله 

 .العرب من آالم وتبعات جسام ورمبا أكثر

لقد كان فساد أولئك احلكام األقطاعيني احملليني وتعاونهم مع رجال الدولة يف العدوان 

وهو الذي أسرع بالدولة العثمانية إىل الفساد وهبط باملستوى العام للدولة على رعاياهم 

 .العثمانية وأهلها هبوطًا شديدًا

وقد بذل آل كربيلى الذين تولوا حكم البالد إلنقاذ الدولة، الكثري حتى متكنوا من إعادة 

 .الدولة إىل أن تواجه مشاكلها

تغريات اليت حدثت يف الدول األوروبية لوال أن السالطني العثمانيني مل يستوعبوا ال

والتقدم العلمي والدولة مستمرة يف حروبها دون انقطاع حتى أنهكت قواها يف تلك 

 .احلروب وفقدت حيويتها حتى حولتها من دولة كربى إىل دولة فقرية
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على أن الدولة مل يكن يشاركها شعوبها احملكومة مشاركة فعالة يف شؤون تيسري أمور 

ا أوجد فروقًا هائلة بني ما حيسه الشعب من عبء تلك احلروب الدائرة بدون الدولة مم

 .عائد جمز فضاًل عن التضحية باألموال وخرية أبناء الشعب

وظل حكام الدولة العثمانية يسريون على نهجهم منفصلني عن شعوبهم فزادات 

 .متاعبهم

ف، فتخلت الدولة عن وبدأت الدولة يف التخلي عن ممتلكاتها بسبب ما حلقها من ضع

شعب الترت إىل أن بسطت روسيا سلطانها عليه، وهو شعب مسلم وكانوا يشغلون 

 .مساحات شاسعة متتد من بولندا حتى حبر قزوين

كما تنازلت الدولة العثمانية لروسيا عن واليات كبرية يف مشال البلقان، وضاعت شبه 

 .جزيرة القرم

وكذلك فعلت الدول األوروبية وخاصة اجنلرتا  .وهكذا بدأت تصفية الدولة العثمانية

وفرنسا بالدول العربية من بسط سلطانهم عليها واالستيالء على ثرواتها، وإذالل 

 .شعوبها

لقد دافع العثمانيون دفاعًا جميدًا لرفع راية اإلسالم قرونًا كثرية ويذلوا يف سبيل ذلك 

 .عسكريةاملهج واألرواح لقد اعتمد العثمانيون على القوة ال

ولو انهم تعمقوا يف روح الدين اإلسالمي ملا ختلوا عن الشعوب اإلسالمية اليت حكموها 

 .ومل يستمعوا إىل مشاكلهم، وملا تصدع البناء كما حدث

ووقع االنفصال بني الشعوب اإلسالمية والسالطني وعساكرهم فانهارت الدولة وتفككت 

 .أوصاهلا
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 الفصل السادس

 لعثمانيةالدولة ا حضارة

 :اخلالفة

سار العثمانيون منذ أول عهدهم مببدأ أن السلطان هو رئيس اجلهاز السياسي والعسكري 

واملهيمن عليه، فقد بدأ األمراء العثمانيون منذ أول عهدهم إقطاعيون يتبعون السالجقة 

 .من سالطني قونيه

ًا له بناء على طلب ثم جاء أورخان الثاني امللقب بالغازي، وعني أخاه عالء الدين وزير

من عالء الدين نفسه، وتوىل منصب الوزير، فقام بتنظيم اجليش، وضربت السكة 

للعثمانيني باسم أورخان الثاني بدال من سكة السالجقة، وضربت من الذب والفضة 

 .والنحاس

كما وضعت القوانني اليت ختدم الدولة فعالء الدين هو أول وزير يف الدولة العثمانية، 

 .لى تنظيم النقود واللباس واجليش، وأمر بأن خيطب للسلطان بأمسه على املنابرعمل ع

كما أن السلطان بايزيد األول حصل على لقب السلطان من اخلليفة العباسي يف القاهرة يف 

عصر سالطني املماليك باعتبارها محاة االسالم واملدافعني عنه ويف عهد السلطان حممد 

وذلك بعد أن مت للعثمانيني فتح القسطنطينية على . والبحرين الفاتح لقب سلطان الربين

يدي ( )خزانة األبراج السبعة)فيوضع يف بيت املال . أما صايف حمصول الضرائب. يديه

 (.دوكة)وقد بلغت ميزان الدولة يف عهد السلطان حممد الفاتح أربعة ماليني (. قوله

سادس عشر امليالدي مخسة عشر ال/ وبلغ مقدارها يف حوالي منتصف القرن العاشر 

 .مليون دوكه، خيصص خلزانة السلطان منها مليونني كل عام

 .وقد كلفت خزانة الدولة بالقيام مبطالب صعبة يف فرتات األزمات العامة

كما أن السالطني أسند . كما أن اإلنكشارية كثريًا ما ناهلا احلظ األوفر من خزانة املال

 .وعلى نطاق واسع إليهم إنشاء املباني العامة
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والسلطان حممد الفاتح هو الذي جعل من الدولة العثمانية دولة عظمى بل هي أقوى 

الدول الكربى يف القرن اخلامس عشر ووحدها أرضًا وشعبًا حتى صارت كتلة متماسكة 

متتد من أعالي نهر الفرات إىل األدرياتي، ومن البحر األبيض إىل نهر الدانوب والقرم 

 .ا الدول اليت يف آسيا الصغرى أو تلك اليت ناوءت العثمانيني يف البلقانوأزال بقاي

وجعلها عاصمة . ثم بعد ذلك استوىل على أمجل وأعظم املدن األوربية وذات تاريخ عظيم

 .لدولة آل عثمان

ومل يعد بعد هذا الفتح جمال لآلخرين من إغريق أو بنادقة أو جلنوه أو للصرب قوة أو 

 .ع آل عثمانذكرى البلقان م

إىل أن جاء القرن التاسع اهلجري أوائل القرن إىل مخس عشر امليالدي فمهدت فتوحات 

 .السلطان حممد الثاني لفتوحات أعظم يف بالد الشرق ويف قلب أوربا نفسها

رتب حممد الفاتح احلكومة اجلديدة للدولة العثمانية العظمى واستفاد من كل الظروف 

احلضارات اليت توارثها العثمانيون فهو سلطان مسلم حيكم  احمليطة به، واستهلم كل

 .دولة واسعة األطراف إسالمية يف كل شيء

لقد صارت الدولة العثمانية تشمل شرق البحر املتوسط وحضارته اليت أمتزجت فيها روح 

الشرق وروح الغرب واجتمعت فيها نظم سياسية خمتلفة وقوانني وعادات متباينة، 

 .طق بني املسيحية واإلسالممجعت هذه املنا

وقد جعلت الدولة العثمانية مراعاة هلذه احلقائق صرحًا شاخمًا يتناسب مع عظمة املكان 

 .والسكان

اهتمت الدولة يف عهد حممد الفاتح بنشر الطمأنينة والسالم الرتكي العثماني اإلسالمي 

اجلنس واللغة  يف الدولة الواسعة اليت مجعت عناصر متنوعة من أناس خيتلفون، يف

 .والدين والعادات

فبجانب األتراك والعرب، عمود الدولة الفقري، يوجد اإلغريق الصقالبة والبلغار 

عاش هؤالء مجيعًا قبل احلكم . كما يوجد األرثوذكسي والكاثوليك واليهود. واأللبان
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عن العثماني حياة مضطربة وفوضى ال يعرفون لألمن طعمًا ونسوا من زمن بعيد كل شيء 

 .الطمأنينة واالستقرار 

لقد فرض املسيحيون عليهم يف أسبانيا ويف غريها من بالد أوربا، أن خيتاروا بني اإلبادة 

فهاجر كثريون هربًا من هذا االضطهاد الدينى إىل . والطرد، و الدخول يف املسيحية

هم على الدولة العثمانية، ولقد لقوا من ترحيب الدولة العثمانية بهم الكثري، وشجعو

اإلقامة  يف القسطنطينية ، وسالونيك ويف غريها من األماكن اخلاصة لسلطان الدولة 

العثمانية، ومتكن هؤالء اليهود الالجئون يف ظل ظروف مناسبة هلم للغاية، أن يباشروا 

 .أعمال التجارة حتى راجت أحواهلم، وصاروا يف أحسن حال

مركز السلطان ألنه عرف من جتارب لقد عمل السلطان حممد الفاتح على استقرار 

التاريخ العثماني أنه على استقرار مركز السلطان يتوقف كل شيء يف الدولة، تتوقف 

 .قوتها ونظمها

لقد حلق اخللل واالضطراب بالدولة إذ ما برز املتنافسون على العرش وأوقدوا نريان 

كادت تؤدي حبياة احلرب األهلية، ومل خيف عليه ما عانته الدولة من حروب أهلية 

الدولة يف عهد سابق عليه، كما عرف بنفسه حاالت االنقسام والتفرق يف بالد البلقان وما 

 .آلت إليه من ضعف واضمحالل فعمل على جتنب ذلك، أن حيدث يف دولته

فوضع السلطان . فلم يكن قبل ذلك قانون حيدد من يلى العرش العثماني بعد وفاة السلطان

، هي أنه حيل للسلطان استعمال أقسى أنواع العنف يف سبيل تطور الفاتح سنة جديدة

فإن املفكر احلكيم ال يدين أبدا من أن يستعمل وسائل غري عادية إلعادة ملكية أو "الدولة 

 .14لتأسيس مجهورية 

                                                 



 125 

حتى أن املبدأ امليكافلى الذي سارت عليه دول أوربا كلها ورمبا حتى يف هذا العصر 

وهذا هو روح العصر الذي عاش فيه السلطان  10اية تربرر الوسيلةاحلديث يرون أن الغ

 .حممد الفاتح

لقد رأى السلطان حممد أن مركزًا السلطان ال بد له من االحرتام بني رجال دولته ولذلك 

كره التبذل ولكنه أحب التبسط ومل يصاحب إال املمتازين من الرجال يأنس بهم من 

 .ك واألطباءرجال الدين والعلماء ورجال الفل

 .أما رجال الدولة فيتصلون بالسلطان وقتما تكون هناك ضرورة لذلك

وهذا السلوك من جانب السلطان جيعله مها بابينهم ومع ذلك فقد كان السلطان حممد 

الفاتح دائم االتصال بهم يف أوقات احلروب أو االستعداد هلا، فيتصل بالوزراء والقادة 

 .شيء بل ويعمل على رفع روحهم املعنويةواجلنود ويشرف بنفسه على كل 

 .كما كان يشارك يف جمالس األدب والشعر ونقد الكتب

وهو الذي نظم العالقات الدبلوماسية واحلالت يف الدولة مستفيدًا من احلياة االجتماعية 

لإلمرباطورية البيزنطية ثم ملا أتسعت الدولة وزادت رقعتها ودخول عناصر أجنبية فيها 

 .للتشريعات يف القصر السلطاني وضع أساسًا

كما جعل عنايته لتنظيم القوانني، واختار العلماء القادرين على القيام بهذه املهمة 

هو قانون آبائي وأجدادي " العظيمة، ووضع قانون نامه وهو يقول عن هذا القانون 

 (.سيعمل به خلفائي من بعدي من جيل إىل جيل 

 صدرت من السالطني من قبله، ليكمله من جيئ بعده وهو الذي وضع أساس القوانني اليت

 .من القادة والزعماء باملشاركة مع كبار العلماء

                                                                                                                                            



 126 

وقانون نامه هذا مكون من ثالثة أبواب تنظيم املناصب الوظيفية يف الدولة وبعض التقاليد 

 .بالنسبة للتشريفات واالحتفاالت وتوقيع العقوبات واملخالفات لتقويم غري امللتزمني

لقد ساعد الصدر األعظم حممد القرماني السلطان يف وضع دعائم الدولة ومناصب الوزراة و

بدأ منصب الوزير يف درجة مستشار أول للسلطان، ثم تطور : والقضاء واملال أما الوزارة

إىل أن أصبح حبكم تطور واتساع رقعة الدولة إىل منصب خطري تعاظمت أهميته معه 

 .تدرجييًا

ان حممد الثاني منصب الوزير إىل أن جعله وصيا فعليا للدولة، ومطلق ولقد رفع السلط

الصالحية، حتى سيطر على فروع اإلدارة كلها، وجعل له التصرف يف شؤون الدولة 

 .عامة، بل ويف مسائل احلياة واملوت، مطلق السلطة منفردًا بها

 .ن قوة ونفوذوجعل للصدر األعظم محل اخلامت السلطاني رمزًا إىل ما يتمتع به م

وجعل منه كنائب للسلطان حق حفظ التشريعات اخلاصة بالبالط، فصار حيدد أيامًا ثابتة 

يتقبل والء موظفي البالط والدولة، ونظم  –مثله يف ذلك مثل السلطان  –يف اأٍلسبوع 

الوزير ظهوره يف اجلماهري، حبيث يكون حماطًا حباشية خاصة، وجعل قصر الوزير يف 

 .جيمع رؤساء ورجال الدولة للمشاورة" ليالباب العا"

 –وهو إبن ليوناني من برغه  –وملا توىل السلطان سليمان احلكم، خصص إلبراهيم باشا 

جزءًا  هامًا من سلطاته وظل إبراهيم يشغل منصب الصدر األعظم لسنوات وهو مؤيد من 

، مع عدم ثبوت السلطان بكل ثقته، ثم تعرض السلطان ملخاطر الدسائس واملؤامرات ضده

 .شيء

( سالفيا)وقد حطى واحد فقط مبثل ما حظى به إبراهيم هو حممد صوقلى وكان صقلبيًا 

االبتعاد  –بذكائه وبعد نظره  –من قرية صوقل يف البوسنة، وقد جتنب حممد صوقلى 

عن املخاطر اليت طالت ابراهيم باشا، ومل يهتم صوقلى بأكثر من مجع ثروة من املال، 

 .تمام بالقوة والسلطاندون االه
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فقد قيل أن حكام الواليات كانوا يشرتون مناصبهم كل عام باهلدايا وقد دفع باشا مصر ما 

يزيد على مائة ألف بندقي، أما املناصب الشاغرة بالوفاة فكان صوقلى يسندها ملن يدفع 

 .أكثر

دد القيصر فقد س. وأكثر من هذا أنه كان يقبل اهلدايا واهلبات من الدول األجنبية

مبوجب معاهدة ( ثالثة آالف طالري )األملاني سرا ثالثة أضعاف إحدى اهلبات احلولية 

 .السلم احلديثة العهد، ليحتفظ الصدر األعظم بالضعيفني لنفسه

 .اشرتت البندقية صلحًا ال يشرف إمسها لقاء مخسة عشر ألف دوكة 401/1002ويف عام 

لصدر األعظم كان له أسوأ األثر يف فروع اإلدارة ومن املؤكد أن هذا السلوك من جانب ا

ثم ترتب على تكرار مقتل شاغل هذا املنصب إن . 400/1004ثم قتل صوقلى يف عام . كلها

 .ضعف شأنه

أما عن السلطان حممد الثاني، فإنه عندما أطلق يد الصدر األعظم يف شؤون الدولة إىل 

 .16بأن أجلس وزارء القبة جبانبه درجة تقرب من املطلقة، عمد إىل احلد من سلطته

 :الديوان

أختذ العثمانيون جملس عام، يضم مجيع رؤساء الدوائر يف الدولة، جيتمع لبحث 

ثم  -كما يفعل يف البداوة –القضايا اهلامة، ولتقرير السلم أو احلرب، على ظهور اخليل 

اني يف أواخر تطور هذا النظام وحتول إىل جملس وزراى طاملا أسند السلطان حممد الث

 .عهده رئاسته إىل الصدر األعظم

قاضيًا العسكر أحدهما من األناضول واآلخر من . وعادة ما شكل هذا اجمللس أعضاء هم

وبعد فتوحات سليم األول أضيف إليها قاصد ثالث من أفريقية وأما باشا آسيا . الروم إيلى

لية يف نصفي اإلمرباطورية وكذا وباث أوربا وكذا الدفرتدارين املسند إليهما اإلدارة املا

وهذا املنصب ظهر عند ظهور ( قبودان باشا)اإلنكشارية بوصفهم ممثلي اجليش وأمري 

                                                 



 128 

خري الدين بريروسا بوصفه ممثاًل لألسطول وصاحب التوقيع وهو القيم على خامت 

 .السلطان

( نامه قانون)وقد منح هؤالء مجيعهم ألقابًا حمدده بدقة نص عليها حممد الفاتح يف 

الذي أصدره حمددًا كال من هذه الرتب يف دقة تامة، وحددت اجتماعات الديوان بأربع 

مرات يف األسبوبع من السبت إىل الثالثاء، يف فناء السراية الثانية، تبدأ من الصباح 

ومسح ملن يرغب من أفراد . وتنتهي عند األصيل، ويتخللها فرتات لتناول الطعام معًا

شكلته على اجمللس الذي عادة ما حييلها إىل اجلهة املختصة للبت الرعية يف عرض م

 .فيها

بدأ السلطان برئاسة الديوان ثم عهد إىل الصدر األعظم بهذه املهمة بعد ذلك، على أنه 

اهتم باستقبال األعضاء كل اسبوع استقبااًل رمسيًا ليسمع منهم تقريرًا عن أعماهلم 

 .ومقررات اجمللس

ي آسيا وأوربا كرسى وصوت يف الديوان ولقد عمد الباشوات العشرين وجعل لكل من حاكم

حكام الواليات والعمال وبكوات السناجق املائتني وتسعني، كل من هؤالء أحاط نفسه 

وكان الصوبا شيه، يستعينون بقوة . حباشية، تقوم منطقته اإلدارية بالصرف عليها

عب، دون موارية أو خوف من الشرطة، وهي حتت تصرفهم، لالبتزاز من أفراد الش

وقد أحتدت ذات مرة كل من اليونان والرتك يف قرب  وكادوا يفتكون بالباشا . أحد

 .ويقطعوه إربا إربا، وقد فعلوا ذلك به جلشعه ووحشيته ولبغضهم له
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 :القضاء

أنشئ منصب القضاء على أساس عسكري والسلطان مراد األول هو أول من أنشأ هذا 

 .ستمده من النظام اململوكي يف مصرالقضاء ا

ويف عهد السلطان حممد الثاني والسلطان سليم األول هما أول من أنشأ منصبني آخرين 

هما قاضى أوربا ثم قاضى أفريقية، ولكن مل تكن سلطة هؤالء القضاة عسكرية فقط وإمنا 

ني ونوابهم وهم مشلت القانون املدني عامة، فكان هؤالء القضاة يعينون املوظفني القضائي

الذين يشكلون حمكمة االستئناف العليا، ويعلو فوقهم سلطة الصدر األعظم والسلطان 

 .نفسه

ويلى قضاة العسكر يف الرتتيب العلماء الكبار قضاة العاصمة وعواصم الواليات ثم العلماء 

 .والصغار الذين أسند إليهم القضاء يف عشر مدن من مدن الواليات مثل بغداد وصوفيا

. أما قضاة الدرجة الثالثة وما دونها فهم ثالث طبقات املفتش والقضاة ونواب القضاة

والقاضي هو صاحب السلطة القضائية يف منطقته، فهذا القاضي هو الذي يقضى يف غياب 

املدعى العام يف القضايا املدنية واجلنائية مبا يتفق مع الشرع اإلسالمي، وعليه القيام 

 .ل وإعداد الوصايابأعمال الكاتب العد

وقد حاول بايزيد األول إدخال إصالحات يف القضاء ليحد من إحنياز القاضي ألحد أطراف 

فجعل للقاضي رسومًا قضائية معينة ولكن  040/1244التقاضى دون اآلخر وذلك يف عام 

 .مل تؤد إىل نتيجة

 

 :رجال الدين
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هد السلطان سليم األول إىل اسندت سلطة اإلشراف على رجال القضاء ورجال الدين منذ ع

وحددت مهمته بالفتوى فيما يسند إليه من " شيخ اإلسالم"مفتى استانبول باعتباره 

 .املسائل القضائية، ونادرًا ما ختلف قاصد عن تنفيذ أحكام مفتى استانبول 

ومنذ حممد الثاني وسليمان األول ثبتت حركة مفتى استانبول على رأس إدارة الدولة 

قد رفع السالطني أنفسهم من قدر املفتى وتأييد سلطته، ألنهم يف األوقات و. مجيعها

العسرية طاملا جلأوا إىل املفتى ليسندهم يف أعماهلم احلربية سندًا شرعيًا، فيقف الشعب 

 .واجليش مع السلطان

وقد أسند إىل املفتى املناصب الدينية يف العاصمة أما يف الواليات فقد قام بها قاضي 

 .العسكر

 .وعادة ما كان يوكل من منشئ املساجد ترشيح العاملني باملسجد الصغري

أما املساجد الكربى فلها أكثر من واحد، واقتصرت مهمة اإلمام يف املساجد الكربى على 

ويتقدم واعظ اجلمعة أو اخلطيب ، ومهمته . الصالة بالناس يف األوقات اخلمسة يوميًا

 .لرياضالت الروحيةتقوية الروح املعنوية للجماعة با

وجعل القيم مسؤوال عن نظافة املسجد والغاية به أما املؤقتني فهم وحدهم الذين يعينون 

مواقيت الصالة، بساعات الزوال، هذا غري املؤذنني الذين يؤذنون لدعوة الناس حلضور 

الصالة، وهؤالء هم طبقة رجال الدين والسلطان حممد الثاني هو الذي نظم الوظائف 

نية، مبرسوم خا ، حبيث كان املرشحني للمناصب الدينية يتلقون تعليمهم يف الدي

املدارس اليت انتشرت يف مجيع األحناء بفضل تنافس السالطني على إنشائها يف 

 .العاصمة، والواليات جبوار املساجد عادة

 (.املعلمني)صوفته املعيدين : انتظمت هذه املدارس ثالث طبقات هم

ى وقد بلغ هؤالء يف عهد مراد الثاني تسعني ألف طالب تفرقوا يف وصوفته وهو الصوف

أحناء الدولة العثمانية وكان هلؤالء دور يف النواحي السياسية خاصة يف العهود احلديثة 

 .للدولة
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وهذا الطالب حيصل على شهادة يف نهاية الدراسة، ويلقب . واملعيدين أو املعلمني 

. هه بعد ذلك، إما التدريس أو القضاء، والعمل الدي يبأمشند أو عامل وعليه جتديد أجتا

ومن يرغب يف مواصلة التعليم عليه التقدم لتحصيل العلم يف أحدى املدارس مدة سبع 

 .سنوات ثم يرشحه املفتى ملنصب مدرس إذا جنح أما املفتى يف االمتحان

اء خيتارون من وكان صغار العلم. أما هؤالء املدرسون فهم عشر طبقات حسب أهمية املدن

 .بينهم

أما كبار العلماء فهم الذين توفدهم مصر إىل العاصمة العثمانية، وهم النقشبندية، 

وضعف خضوعهم لرجال الدين أصحاب املناسب الرمسية يف . واملولوية والبكتاشية

 .الدولة

 

 :احلياة الفكرية

كما ظهرت . عربيةظهرت يف الدولة العثمانية، الكتب وفروع العلم املختلفة باللغة ال

 .بعض كتب اإلرشاد وكتب الوعظ الدي ي باللغة الرتكية ليطلع عليها عامة القراء

ولقد أمتاز العلماء العثمانيون بالذاكرة اجلامعة يف التطبيق واجللد الصبور، كما أنهم 

نشطوا يف حتصيل العلوم الشريفة وظهر منهم علماء ألفوا يف اللغة العربية وأخذوا 

فالعثمانيون أخذوا العلم من العرب كما . ني العلماء من البالد اإلسالمية األخرىمكانهم ب

 .أخذوا التاريخ من الفرس

 

 :التاريخ

وأول من . وقد كتب العلماء العثمانيون التاريخ باللغة الفارسية كما كتبوا باللغة الرتكية

عهد بايزيد األول،  ألف كتابا يف التاريخ الوط ي هوا ملتصوف أمحد عاشق باشا زادة يف

 .إال أنه أخذ يف كتابته باألسلوب الشعيب البسيط
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ثم أهتمت الدولة بعد ذلك ويف عهد بايزيد األول أيضًا بكتابة التاريخ، وبعد سعد الدين 

أول املؤرخني الذين عينتهم احلكومة للتأليف يف التاريخ وقد  1770/1044املتوفى يف عام 

 .مراء، وقضاء اجليش واإلفتاءشغل سعد الدين منصب مؤدب األ

 

 

 :اجلغرافيا

السادس عشر / يف القرن العاشر اهلجري " بريى رئيس"جتول أمري البحر الرتكي 

يف البحر فوصف شواطئ البحر املتوسط عن طريق رحالته البحرية بقيادة عمه . امليالدي

 .كمال رئيس، ثم بقيادة بربروسا فيما بعد

ومل . والربتغال عن االكتشافات اليت متت يف أمريكهوقد مجع معلومات ضد أسبانيا 

تهمل أسبانيا والربتغال سرية رحالت رجال البحر عندهم، إال أن األتراك استعانوا 

م على خريطة كولومبس،  414/1012ببعض اإليطاليني ومتكنوا من احلصول يف عام 

 .ريقيةومتثل احمليط األطلسي مع أمريكة والشواطئ الغربية، من أوربا وأف

 .وقد ظهرت عليها األمساء بالشكل اإليطالي، قدمها العمالء اإليطاليون

وقد حفظت هذه . تسلم السلطان سليم هذه اخلرائط وهو يف القاهرة 452/1010ويف عام 

اخلرائط يف قصر السلطان، ومل تنشر كما مل ينتشر كتاب البحر الذي ألفه أمري البحر 

 .الرتكي من قبل

يف مكتبة السراية كما عثر على كتاب آخر  1240/1454عد ذلك يف عام ثم عثر عليها ب

وبالكتاب اكتشافات عن أمريكة اجلنوبية والوسطى، ويف  425/1054قدم للسلطان يف عام 

 (.نيوفوند الند)األرض اجلديدة 

ثم حاصر هرمز  404/1001مسقط عام  404/1040كما أفتتح عدن أمري البحر مبصر عام 

ثم انسحب بعدما علم بقدوم اسطول معاد بقصده ،  (خليج البصرة)لعربي على اخلليج ا

 .فانسحب عائدًا إىل مصر
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ثم ظهر حاجى خليفة وهو من أعظم العلماء العثمانيني شارك يف احلمالت اآلسيوية 

كموظف إداري باجليش فتمت له باملالحظة الشخصية معرفة جزء عظيم من 

وذلك يف عام " لوامع النور يف ظلمة أطلس مينور"تاب اإلمرباطورية العثمانية، ظهر له ك

الذي وضعه " األطلس الصغري"وهو ترمجة تركية لكتاب . 1604-1600/  1760-1766

واستعمل حاجى خليفة لرتمجته هذه طبعة آرنهايم عام " هوندياس" "مركاتيور"

خال  شيخ إ"مستعينًا بفرنسي كان قد أعتنق الدين اإلسالمي وتسمى باسم  1721/1651

 ".حممد أفندي

كتابا يف تاريخ الكون واملوجودات  1700/1640وقد رفع إىل السلطان حممد الرابع على 

فلما أجنز ترمجة األطلس الصغري عمد إىل كتابة هذا فأخرجه إخراجًا " جهاننما"إمسها 

توفى جديدًا بالكلية على أساس األطلس املشار إليه ومتيزه من املصادر األوروبية ولكنه 

م قبل إمتامه وكان قد نشر يف السنة اليت سلفت كتابا يف تاريخ البحرية  1760/1600عام 

 ".حتفة الكبار يف أسفار البحار" العثمانية امسه 

 

 :األدب والشعر

عرف األدب والشعر طريقة إىل العثمانيني كما عرف العلم طريقة إليهم، ونبغوا يف العلم 

كايات الشعبية وأنتشرت كثريًا بينهم خاصة تلك اليت كما عرفوا األغاني واحل. أكثر

 .تغنى بها الدراويش، ونفخت فيهم روحًا قوية من التصوف والدين

وأزدهر هذا الفن يف املراكز الرئيسية من الدولة ويف " يونس أمره"ومن ذلك قصائد 

 .النواحي الشرقية منها

ضول الشرقي وأذربيجان يف هلجة األنا" نسيمى"كما اصطنع ساعر الطريقة احلرفية 

واصطنع اللهجة نفسها يف . منظومة  يف القرن التاسع اهلجري اخلامس عشر امليالدي

 ".فضولي"القرن السادس عشر شاعر من بغداد امسه 
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وحياة األولياء من . كما انتشرت القصص الشعبية من حياة الرسول واجليش الشهيد

بقة وأبطال احلروب تستخدم أسلوب نثري الصاحلني من الصوفية وسالطني العصور السا

 .بسيط فيأخذ مبجامع القلوب خاصة بني الفالحني واجلنود

اليت نظمها يازجيى أوغلو الغالبو يلى عام ( احملمدية)وهناك من القوالب الشعرية مثل 

وقد حظيت مبكانة مرمرقة من األتراك الذين على اجلانب اآلخر من البحر  002/1444

وقد أعجبهم الشعر . مجاعات املثقفني إىل مثل هذه الفنون. لك ينحذبولكن . األسود

الفارسي، فعمدوا إىل دراسته والتعمق فيه، وخاصة أنهم أمتازوا بصفات املثابرة 

الذي برع وظهر يف عهد سليمان األول فوضع تفسري آلثار " سروري"وقد ظهر . واإلتقان

 .البشناقي" سودى"الشاعر سعدي وكذلك 

تمام الرتك بفن الشعر الفارسي أن السلطان سليم األول نسه نظم ديوانًا كبريًا وبلغ اه

 .بلغة الفرس

 

 :السكان

يف شتى أحناء املعمورة، وسهلوا . بسط العثمانيون سلطانهم على كثري من بلدان العامل

لشعوب األرض الدخول يف عداد العنصر احلاكم بساطة العثمانيني، فامتزجوا بهم يف 

 .ولةيسر وسه

لذلك رحب العثمانيون مبن دخل يف اإلسالم وأمتزج بهم وحلق ببالطهم، ومنحوه حقوق 

املواطنة كاملة حتى أن أسرة ميخال أوغلوه تنحدر من أصل يوناني ، وهي حتى أن أسرة 

ميخال أوغلو تنحدر من أصل يوناني، وهي إحدى أربع أسر شكلت االرستقراطية 

 .العثمانية

الثاني عشر اهلجري، والثامن عشر امليالدي الذي حتولت فيه الدولة  أما يف ختام القرن

العثمانية من اهلجوم إىل الدفاع وظهر يف تلك الفرتة أن الضمان لسالمة األتراك 

العثمانيني ، وهو تنافس الدول األوروبية حيث تتعارض املصاحل بينهما، فلذلك فضلت 
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من أن يفتح باب الصراع بينهما فتفسد أحوال تلك الدول بقاء احلال على ما هو عليه بدال 

 .أوربا

على أن هذا الضعف السياسي الذي حلق الدولة العثمانية الزمة ضعف يف احلياة 

 .الفكرية

 .فلم يعد يهتم سالطني الدولة أو وزرائها أقل عناية بالشعر أو باألدب

قد احلياة وظهر من الشعراء من ينت. ومع ذلك فقد ظهرت بعض احملاوالت الفردية

 .االجتماعية انتقادًا مريرًا

الذي روى فيه أولبا جلبى املقدسى بعد عام ( سيا حتنامه)كما ظهرت كتاب 

بقليل قصة رحالته وأسفاره، ولقد شارك جلبى هذا يف احلروب الروسية  1747/1604

 .واجملر

د تناول وطاف وقت السلم يف أحنار الدولة العثمانية ووالياتها وزار مصر والشام، وق

وقد مجع كتابه . القصص املوضوع على السنة احليوان، كما كتب عن اخلوارق واملعجزات

مادة غزيرة عن أحوال الدولة العثمانية وتكلم يف كتابه هذا عن األدب العثماني والثقافة 

 .اإلسالمية

عن انطباعات، أما ( رمسي)كما ظهرت مجهرة صاحلة من كتب الرحالت مثل كتاب 

 .ى فقد تفوق بوصفه الرشيق وصورة النابضة باحلياةكتاب جلب

 :الفنون واآلثار

بعد ما مت للعثمانيني فتح القسطنطينية ، عمدوا إىل حتول كنيسة صوفيا إىل جامعا 

 .للعاصمة

ويف سبيل تنفيذ هذا التحويل، متت بعض تعديالت بسيطة، حبيث تتمشى مع التعاليم 

بطبقة من الكلس فوق الصور املعلقة واليت كانت  فقام الفنيون بعمل تغطية. اإلسالمية

 .تزين العقود يف البناء
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كما أقيم حمراب يف وسط جناح الكنيسة اجلنوبي، وإىل ميني احملراب على عمود 

 .أقيم املنرب جتاه املقصورة مبشبكاتها اخلشبية املذهبة. الكنيسة اجلنوبي الشرقي الكبري

اجلاللة واسم الرسول وأمساء اخللفاء األوليني مرقومة ثم قام العمال الفنيني بكتابة اسم 

 .مباء الذهب على لوحات مستديرة كبرية أقيمت على جدران اجلامع وأساطينه

وأقيمت املآذن األربعة، رفعت االوىل يف عهد السلطان حممد، ثم أضيفت الثالثة األخرى 

 .يف عهد السلطان سليم وخلفائه

 .من الربونز قطره ثالثون مرتا فوق القبةا لرئيسية للجامعكذلك أقام السلطان سليم هالل 

كما عدل املخطط األصلي لكثري من القباب اجلرمانية عن شكله األول بسبب من أضرحة 

 .األساقفة اليت أقيمت فيها

 .كما أضيف إىل اجلامع بعد ذلك، مثل املدارس والدعائم اخلارجية 

سني اليونايني ببناء اجلامع احملمدى أو جامع وقد كلف السلطان حممد الفاتح أحد املهند

حممد الفاتح يف قلب العاصمة وعلى أنقاض الكنيسة الرسولية، فأخذ يف بناء املسجد يف 

 .فكان البناء من أورع اآلثار املعمارية يف الدولة 1462/1464-060/004املدة 

مد الفاتح يف عام ويف العاصمة العثمانية اجلديدة بنيت عشرة مساجد ثم بنى السلطان حم

 600/هـ04املسجد القائم قرب ضريح الشهيد أبي أيوب األنصاري الذي توفى  046/1404

فلما ألقى العثمانيون احلصار على . م أثناء اهلجوم العربي األول على القسطنطينية 

فيما يرى النائم، مكان القرب ، فأكتشفه . القسطنطينية رأى الشيخ آق مشس الدين

وإىل جانب هذا املسجد املشيد كله بالرخام األبيض، ويف مقام الشهيد . السوربالقرب من 

الذي ال يعدو أن يكون بناء مربعًا بسيطًا تعلوه فيه كان السالطني يقلدوه، يف احتفال 

بيوك )ية، عثمان من يد شيخ الطريقة املولو رمسي، عقب ارتقائهم العرش، سيف

ر هذا املقام، وكذا أقربائهم وكبار النبالء كما دفن عدد من السالطني جبوا( جلبى

 .والوجهاء

 .كما أقيمت بعد ذلك مكتبات احلقت بتلك املساجد مجعت الكثري من اآلداب اإلسالمية
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ومستشفيات ومطاعم . كما أحلقت باملساجد معاهد للتعليم بها سكنى للطالب ولألساتذة

 .للفقراء وخانات ومحامات وآبار

وبنى قلعة . د الفاتح أيضًا إعادة إنشاء األسوار احمليطة باملدينةومن آثار السلطان حمم

 .األبراج السبعة عند الطرف اجلنوبي الغربي من املدينة

 .يف امليناء( خمازن للسالح)كما أنشأ السلطان الفاتح أحواضًا للسفن، ودور صناعة 

ثر من اآلثار كما شيد السلطان حممد القصور بقى يعضها على حاله على مدى األيام كأ

 .اإلسالمية العظيمة

م بدأ السلطان سليمان يف إنشاء جامع يف استانبول فأق جامع أي صوفيا 400/1007ويف عام 

يف مجال آثاره الفنية العثمانية، فقد شيد املهندس الصحن اخلارجي يف كثري من الفخامة 

هضت فوق زوايا ون. وتتمثل يف ياب سلطاني أقيم على الطراز الفارسي مقابل احملراب

 .الصحن األمامي أربع مآذن

أما البناء الرئيسي ذو البالطات الثالث فتتوجه فيه فخمة تقوم على أربع أساطري 

 .مربعة، وهي أعلى من قبة آيا صوفيا خبمسة أمتار

كما ازدادت مجيع جدران اجلامع وأعمدته بطبقة من الرخام املتعدد األلوان، وأما اجلدار 

 .و واحملراب، بالقاش  يف الفارسياخللفي فيزهو ه

وقام بزخرفة تسع من النوافذ بهذا اجلدار اخلفي سرخوس إبراهيم أشهر الرسامني على 

 .الزجاج يف ذلك العصر فأخرجها يف ألوان متوقدة شديدة الوهج

أما املهندس سنان باشا فقد بنى بتكليف من السلطان سليمان واحد ومثانني جامعًا كبريًا 

ومخسا ومخسني مدرسة وسبعة معاهد لدراسة / مخسني مسجدًا صغريًا،واثنني و

القرآن، وسبعة عشر مطعيًا عموميًا وثالث مستشفيات وسبعة كتاتيب حلفظ القرآن 

وسبعة جسور وثالثة وثالثني قصرًا، ومثانية عشر خانا، مخسة متاحف، وثالثة 

 .وثالثني محامًا، وتسعة عشر ضرحيًا أو قبة
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طان بايزيد الثاني، مت حتسني شبكة الطرق واملواصالت اليت أقامها ويف عهد السل

السالطني من قبل يف طول البالد وعرضها مستعينني يف ذلك بأمهر الصناع من اليونان 

 .والبلغار

وقد يسرت هذه الشبكة من حركة املواصالت العامة وقدمت خدمة جليلة لإلعمار 

نية ذلك املسجد الذي حيمل امسه واملشيد بني ومن أعظم آثار بايزيد العمرا. والتنمية

وقد امتاز هذا املسجد . جتاه السرايا القدمية يف استانبول 1072-474/1402-000أعوام 

من بني مساجد املدينة بفخامة مواده البنائية وزخرفية على الطريقة الفارسية، وتطل 

ته األربع عقود حمدده رواقه األمامي أشجار السرو والدلب والشاخمة وحتيط به من جها

مصنوعة من الرخام األبيض واألسود على التوالي ناهضة على أعمدة مثينة من اليشب 

وتعلو . واملرمر األخضر ذى التيجان الرشيقة خمروطية الشكل أعالها أوسع من قاعدتها

 .هذه العقود سقائف مقببة فخمة الزخرف

 .ألعمدةويرتفع يف وسط الصحن ااحلوض املثمن على عدد من ا

وللمسجد أربعة أبواب خارجية عالية، صنعت على الطريقة الفارسية، وميتاز هذا 

املسجد مبآذنه اليت ال تقام، شأن املساجد األخرى على الزوايا، ولكن على أجنحة 

 .مستقلة

. مقر اجلامعة يف الوقت احلاضر" السر عسكر"والواقع أن احلي احمليط باملسجد ويشمل 

 .له حبى بايزيدما لبث أن عرف ك

ولقد استفاد العثمانيون عن طريق ضريبة الغلمان من زهرة شباب األمم اخلاضعة هلم 

مبثابة، معني يقدم إىل الدولة كبار ( عجم أوغالن)فرتة طويلة من الزمن، وكان هؤالء آل 

 .موظفيها اإلداريني

ري من رعاياهم وقد كان لتشجيع العثمانيني ولوضعهم االجتماعي أكرب األثر يف جذب كث

 .بالدخول يف اإلسالم مثل األلبان والبوشناق والبلغار وأهل جزيرة كريت
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على أن املسيحيني واليهود عاشوا حياتهم يف العهد العثماني بأجلى معاني احلرية 

الدينية حتى أن بطريرك الرم يف القسطنطينية عاش وله من القوة والسلطان ما مل يكن له 

 .يف عهد بيزنطة نفسها

وملا كانت شعائر الدين املسيحي تقام عالنية ويف فخامة وأبهة، أشاعت الدولة للجميع 

حياة هادئة حتى أن اإلنكشارية قامت خبدمة الكنيسة يف املناسبات الكربى باملرابطة 

 .أمام األبواب

كما جلأ اليهود املطرودون من أسبانيا والربتغال إىل أحضان الدولة العثمانية حتى بلغ 

دهم حنو عشرين ألفا وشغلوا وظائف يف القصر السلطاني ونالوا احلظوة لدى السالطني عد

 .منهم من شغل وظيفة طبيب ومنهم املهرجني من املضحكني واملشعوذين

 .كما نافس األرمن اليونانيون واليهود يف خدمة الدولة العثمانية

 

 األسطول واجليش

 :األسطول

القرصنة يف البحار يف جنوب غرب أوربا وشاركه اشتغل خري الدين بربروسا بأعمال 

فيها أخوه عروج، ساعد بربروسا األندلسيني املطرودين من أسبانيا بنقلهم إىل البالد 

 .املغربية يف اجلزائر وتونس

واتفقا مع أبي عبد اهلل احلفصى اخلليفة التونسى ليتخذا من جزيرة جربة يف تونس 

اجلزائري، وقد متكنا األخوان بربروسا وعروج  قاعدة لضرب األسبان وحترير الساحل

 .من طرد األسبان من الشواطئ اإلسالمية يف تونس واجلزائر

ثم بعث خري الدين بربروسا إىل السلطان سليم العثماني يعرض فيه خدماته، ويعلن 

 .والءه له هو وفتوحاته يف الساحل اجلزائري
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وأحلقه خبدمته  –صر مباشرة بعد فتحه م –وقد رحب السلطان سليم خبري الدين 

أمري وبعث إليه بألف جندي تركي مع مدفعيتهم ومسح له بزيادة ( بكلربك)برتبة 

 .عددهم بانضمام املرتزقة إليهم وأن مينحهم حقوق االنكشارية وامتيازاتهم

قام خري الدين بهجوم على تونس ثم فتح بعد ذلك اجلزائر، حيث  450/1014ويف عام 

 .ًا جديدًاكان قد أنشأ جيش

ثم أنتقل خري الدين بعد ذلك إىل استانبول ، . أحتل تونس نفسها 441/1024ويف عام 

وقد عزم على أن يواصل احلرب ضد األسبان بقوة وعزمية استمدها من السلطان العثماني 

 . 447/1022الذي عينه أمريا للبحر عام 

ا خالل ثالث سنوات أعلن سليمان احلرب على البنادقة، ففقدو 444/1020ويف عام 

 .مجيع ممتلكاتهم يف حبر إجيه حتى سواحل أفريطس وتينوس وميقونوس

وملا قامت احلرب بني فرنسا وأسبانيا هاجم، خري الدين بقيادة أسطول تركي الشواطئ 

 .اإليطالية

أنسحب خري الدين باألسطول ثم توفى بعد عامني، وقد  401/1044وملا عقد صلح عام 

مانية أسطواًل معد إعدادًا ممتازًا، وحبارة مترسوا باملعارك البحرية، ترك للدولة العث

 .وهكذا أصبح للسلطان قوة حبرية فعالة، فأخذ السلطان الفرصة لتنفيذ مشروعاته

لقد زادت عدد سفن األسطول العثماني إىل ثالمثائة سفينة، ويف عهد السلطان سليما وفق 

 .سلطان األسطول العثمانيأمري البحر الرتكي بربروسا إىل توطيد 

كما أن العثمانيني تفوقوا يف الثروة املادية بفضل الغابات القائمة على شواطئ البحر 

 .األسود اليت أمدتهم مبعني ال ينضب من األخشاب

أما املعادن الضرورية لصناعة املالحة فقد قدمتها مناجم األفالق والبغدان وكذا أقماش 

 .نيون من فرنسااألشرعة فقد استورده العثما
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كما ساتعان العثمانيون يف اإلشراف على صناعة األسطول بالبنادقة، أما صناع السفن 

وعماهلا، فمن اليونانيني الذين مل يداوموا على العمل يف صناعة، السفن وإمنا تركت 

 .للظروف، فلم تكن منتظمة

ن لبناء أسطوهلم ولقد تعجبت أوربا كثريًا للسرعة واملرونة اليت قام بها العثمانيو

 .البحري

إال أن صناعة السفن يف الدولة العثمانية مل تصل مع ذلك حد اإلتقان املطلوب هلذه 

 .الصناعة ، وضمان جناحها

وبينهما وصل عدد الربابنة من قادة سفن البحرية العثمانية إىل أربعمائة ومخسني ربان 

وكان . م1771/1045ك يف عام إال أن العاملني منهم فعال مل يزد عن مائة ومخسني وذل

غالبيتهم من الطليان أو اليونانيني الباحثني عن املغامن اليت كثريًا ما وجدوها وهم يف 

 .خدمة األسطول العثماني

مقذفا من العبيد  006تنتظم كرباها ( ماعون)وشكل األسطول العثماني من دروع ثقيلة 

 .مقذفيها مائة ومخسونمن طردات خفيفة، متوسط عدد  402/1000وقد بثت عام 

وكانت مدفعية األسطول ضعيفة يف أول أمرها ومل تستوعب أكثر من عشرين مدفعًا يف كل 

 .قارب

اليت هزم فيها العثمانيون عمد العثمانيون إىل تعزيز ( ناوبا قتوس)وبعد معركة 

 .أسطوهلم فزادوا من عدد مدافعهم لزيادة قوة األسطول القاذفة

ىل أمري البحر برباروسا باإلشراف على جزر حبر إجيه، والوالية ثم عهد العثمانيون إ

 .على أربعة عشر سنجقًا

 .وتطور منصب أمري البحر حتى صار أكثر املناصب رحبا يف الدولة وأعظمها شأنًا
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 :اجليش

بداية قامت الدولة بتكوين القوات املسلحة على أساس النظام واإلقطاعي، حبيث أن 

للمكافأة مينحون إقطاعًا صغريًا، يؤخذا هذا اإلقطاع من الفالحني اجلنود املستحقون 

( أقجة) 27777، 2777املالكني الذين يزرعونه، ومينح إقطاعًا يغل وخال سنويًا بني 

بينما يواصل الفالحون زراعته، ويقدم صاحب اإلقطاع اجلديد للدولة عددا من الفرسان ما 

. ويطلق على هذا اإلقطاع تيمار. ة خلدمة األسطولبني أثنني إىل أربعة أو عدد من البحار

الذي يبلغ ( الزعيم( )زعامت)وميكن أن مينح هذا اإلقطاعي إقطاعًا أكرب يطلق عليه 

واألقجة " رجاًل" "أقجة"أن يقدم للدولة لكل مخسة آالف " أقجة" 177.777دخله 

اخنفاضًا  الفضية تعادل ربع زنه درهم، واختلفت قيمة األقجة من عهد إىل آخر

 .وارتفاعًا

متنح " اخلا "وهذه " الزعامت"وهي أعال من " خا "وهناك اإلقطاع الذي يطلق عليه 

للوالة احملليني، وهي مميزة من حيث أنها ال تتعرض للتفتيش من قبل الدفرتدارين كما 

 .حيدث يف االقطاعات األخرى

انني ألف فارس أما األراضي وبلغ عدد الفرسان املقدمة من االقطاعات األوربية حنو من مث

 .املقطعة يف آسيا فلم يزد ما تقدمه من فرسان عن مخسني ألف فارس

أما الواليات الفارسية، فقد تعذر إنشاء واليات جديدة حيث ال أحد يرغب يف احلصول 

على أي منها ألنها مل حتتمل أي زراعات بها، حيث ترتب على كثرة احلمالت 

 .أنها خربت ومل تعد صاحلة للزراعةاحلربية يف تلك املنطقة 

أما الفرسان الذين خدموا اجليش العثماني على النظام اإلقطاعي، فقد استخدموا القوس 

والنشاب، والرمح اخلفيف والسيف القصري، وأحيانًا املخصة اجلديدة واجملن الصغري 

مدة أطول من وقد استمرت هذه األسلحة بني قوات املناطق اآلسيوية املسلحة . املستديرة

 .غريها من املناطق األخرى، كاألوروبية مثاًل
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أما تربية . وعرفت الدروع واخلوذ الشابكة تدرجييًا أما لباس الرأس فهي العمامة

اخليول فهي أهم دور يقوم به اإلقطاعي فإذا أهمل يف هذه الناحية فإنها تفقده إقطاعه 

 .الذي يعيش من ريعه

ت ألوية وسناجق وتطورت من سنجقني فقط للدولة إىل أن أما االقطاعات العسكرية فشكل

 .والسنجق حيكمه، بل يعقد له لواؤه. صارت مائتني وتسعني سنجقًا

 .وكذلك عرف هذا النظام عند العرب فكل شيخ أو رئيس قبيلة له لواؤه اخلا  به

مالن وحي" بكلربك"وهؤالء السناجق يف الدولة العثمانية حيكمهم اثنان يدعى كل منهما 

أيضًا لقب باشا وجعلوا مقر قيادة باشا األناضول أنقره ثم نقل إىل كوتاهية يف عام 

 .م000/1401

وأما بكلربك الروم أرفع رتبة ومميزًا بثالثة من . أما باشا الروم فاختذ صوفيا مقرًا له

 .أذيال الفرس بلوائه بينما لواء األناضول مميز باثنني فقط

 .على للجيش ميثله وعلى األمراء اخلضوع له، والطاعةوجعلوا السلطان قائدًا أ

وملا اتسعت رقعة الدولة العثمانية جلأ السلطان إىل تعيني باشوات جدد له يف آسيا، وهم \

يف الواقع دون باشوات األناضول درجة، يف نفس الوقت الذي بلغت جيوشهم أعدادًا أكرب 

 .بكثري من املناطق األوروبية

بلغ . ، دمج بعض السناجق إىل بعض حتى تؤلف البشالق أو الوالياتثم جلأت الدولة إىل

 .عدد هذه الواليات يف القرن التاسع عشر السبعني

على أن النظام اإلقطاعي الذي كان أكرب جناحه يف املوطن األصلي للعثمانيني، ثبت فشله 

كلربك عمد إىل ويرجع ذلك إىل أن الب. بعد اإلتساع العظيم الذي حققته الدولة العثمانية

تفتيت إقطاعه وتوزيعه بني غري مستحقيه ممن يعلمون معه من اإلتباع، بينما أنشأنه 

ولذلك عمد السلطان سليمان إىل . الدولة ليناله من يقدم للدولة خدمة عسكرية ممتازة

حيث حرم البكلربك حق التحكم يف إقطاعه  1027الذي أثدر يف عام " قانون نامه"إجياد 

 .لرجوع إىل السلطة املختصةإال بعد ا
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كذلك صار أبناء اإلقطاعيني عليهم إثبات مقدرتهم العسكرية قبل أن مينحوا حق إقطاع 

فإذا بلغ أحدهم التاسعة عشر ومل يقدم عماًل عسكريًا فهذا حيرم من إقطاعه إال أنه . له

أخذت  عند تطبيق قانون نامه غالبا ما خالفه اإلقطاعيون، تهربًا من الضرائب اليت

 .قيمتها تزداد يوما بعد يوم

 .كما ورثت املرأة حبيث إذا مات زوجها حتل حمله يف اإلقطاع الذي خلفه

وقد شكى عينى على ناظر املالية يف عهد السلطان أمحد األول من أن أصحاب التيمارات 

الذي يتنازعون على املوارد وقت احلصاد ال يظهر من كل عشرة من املتنازعني وقت 

د إال واحد فقط وقت طلبهم للخدمة العسكرية على أن هذا املصلح الكبري لقى حتفه احلصا

 .بسبب صراحته يف إظهار احلق بهدف اإلصالح خدمة للدولة

وهؤالء الذين شكلوا اجليش العثماني يف عصر اإلقطاع كانوا يف احلقيقة هم نواة اجليش 

 .اإلقطاعية فيما بعد العثماني الذي خدم الدولة العثمانية بداًل من القوى

وكانت خيوهلم تزدان . أما أقدم فرق املرتزقة فهي فرقة السباهني فرسان الباب العالي

بأنواع املعادن النفسية من الذهب والفضة واجلواهر، أما الفرسان فيلبسون ثيابًا من 

القماس احمللى بالقصب وخمتلف األلوان من احلرير، فهو إما قرمزى أو من لون 

 .ان األصفر أو األزرق الغامقالزعفر

أما أسلحتهم فهي القوس والنشاب والرمح والسيوف القصرية املرصعة باألحجار 

الكريبمة، ثم صوجلانا معلقًا بقربوس السرج وهم حمقون يف االهتمام بأنفسهم وخيوهلم 

فهم حياتهم اجلهاد واحلروب املستمرة فال عجب أن ينفقوا عليها وعلى أنفسهم من 

 .أنواع املعادن واألحجار الكرميةأغلى 

واستخدم العثمانيون األسلحة النارية حيث كان يستخدمها األوروبيون كما يستخدمها 

 .األوربيون كما يستخدمها املغاربة يف أقصى الغرب من البحر املتوسط

أما السباهون، فقد اعتمدوا يف حروبهم على القوس والنشاب، وظلوا كذلك حتى نهاية 

 .السادس عشر امليالدي. عاشر اهلجريالقرن ال
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فتحول عدد الفرق فيه من أربع . ثم تطور اجليش العثماني بعد ذلك بعد السلطان أورخان

إىل إحدى عشر ألف ومخسمائة، وبلغ اجليش هذا العدد الكبري يف عهد سليم وسليمان 

 .441/1024حوالي عام 

وا يف احلروب وتربوا يف أحضان وقد غذبت فرق اجليش العثماني من األطفال الذين أسر

 .السراى يف القيادة العليا للجيش، وكذلك من األفراد حديثي العهد باإلسالم

وقد أكلت هذه الفرق احلربية العثمانية احلروب مع الفرس وذلك أن الفرس مل يكونوا 

قف يرتكوا املدن اليت تقع يف أيدي العثمانيني قبل أن يدمروها فال جيد العثمانيون من ي

معهم يستمدون منه العون على التقدم يف البالد فأرهقوا اجلنود العثمانيني حتى أعلنوا 

حركة العصاية ضد قيادتهم يف امليدان، حتى اضطروا السلطان العثماني إىل النزول يف 

 .امليدان ليقود اجليوش بنفسه يف حروبه ضد الفرس

يهم صرف مرتبات اجلنود ثار هؤالء لثم ملا اشتدت وطأتها األنفاق على القياد وتعذر عل

 .السباهني مرة أخرى، معلنني عجزهم عن مواصلة القتال

منذ أواخر القرن العاشر اهلجري وأوائل القرن . وظلت األحوال متطورة إىل األسوأ

 .السادس عشر والسابع عشر امليالدي/ احلادي عشر اهلجري 

كتفوا باالعتماد على إعفائهم من طالئع اجليش اخليالة فقد ا( آقينجى)أما قوات آل 

. الضرائب وعلى ما حيصلون عليه من الغنائم يف احلروب، وتشكلت هذه الفرق األخرية

 .من الفالحني الذين يعملون حتت نظام اإلقطاع

وقد برعت تلك القوات يف حروبها يف أوربا وسهول البندقية ويف جبال األلب ويف اجملر، 

السادس عشر امليالدي، فغنموا وسلبوا حتى أترفوا / جري منذ منتصف القرن العاشر اهل

 .وساقوا مئات األلوف من أهالي تلك البالد األوربية

وكانوا  –واألكراد ( جورجيا)كما قامت قوات البغدان واألفالق بل ومن التتار والكرج 

 (آقينجى"مبثل ما قامت به قوات آل  –يقدمون اجلزية 
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حيتفظ خبمسني ألف مقاتل يهامجون حدود بولنده،أما كما أن خان شبه جزيرة القرم 

 .الكرج واألفالق فيحاربون الفرس

 

 :االنكشارية

مثلت اإلنكشارية القوة الرئيسية للجيش العثماني، وغذيت فرقة االنكشارية من أبناء 

النصارى األسرى يف احلروب، الذين نشأوا يف مناطق أدرنه والسراية القدمية والسراية 

وقد التزمت الدولة . يف استانبول، ويف برية يف دور احلجاب القيادة العليا للدولةاجلديدة 

يف تربيتهم النواحي اإلنسانية مع اجلدية يف التدريب، وذلك حتى يشبوا أقوياء 

 .متشعبني بروح الفروسية

أما املختارون لوظائف حجاب السلطان فهم من الصف األعلى الذي مل يزد فيه عددهم عن 

وثالثني شابا فهم يعدون لتوىل أعلى املناصب يف الدولة وقد أسندت إىل كثريين مخسة 

 .منهم مناصب الصدر األعظم

أما الضرائب اليت حتصل من األهالي، وهي ضريبة الغلمان فقد تعدلت أكثر من مرة ثم 

السابع عشر / ألغيت يف نهاية املطاف وذلك يف نهاية القرن احلادي عشر اهلجري 

 .امليالدي

وقد أخذت الدولة جبمع الغلمان بني العاشرة واخلامسة عشرة الذين يتمتعون بصحة 

ولكن هؤالء الصبية كان . جيدة إلحلاقهم باخلدمة العسكرية بعد تدريب وتعليم متواصل

ينتظرهم دائمًا مستقبل مشرق حتى أن األتراك أنفسهم كثريًا ما كانوا يقدمون أبناءهم يف 

من النصارى ليضمنوا هلم حياة كرمية يف مستقبل أيامهم ثم حتول صفوف هؤالء األطفال 

قبول اخلدمة يف االنكشارية من سن اخلامس والعشرين إىل سن أقل بعد احلروب 

الفارسية وهبط عدد اجلنود االنكشارية إىل حنو مخسة عشر ألف رجل، بل وأصبحت 

الفارسية حبيث دفعت  االنكشارية بعد حركات التمرد اليت ظهرت بينهم إبان احلروب
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الدولة العثمانية إىل صرف اهتمامها باالنكشارية حتى صارت تفكر يف تسرحيها، 

 .وتطوير النظام العسكري إىل شكل جديد

ومل يكن يسمح لإلنكشارية بالزواج فلما مسح ألفراد هذه الفرقة بالزواج يف نهاية القرن 

نكشارية إىل االلتحاق بالوراثة دون السادس عشر امليالدي، حتولت اال/ العاشر اهلجري 

العناية باملقدرة على أداء اخلدمة العسكرية، ثم ضعف أمر اإلنكشارية بعد ذلك 

أو كما فعل ضباط االنكشارية إىل . فاضطروا إىل االشتغال ببعض الصناعات اليدوية

 .االلتحاق خبدمة السفراء األجانب

مى إلدخال حتسني يف صناعة املدافع والسلطان حممد الثاني هو الذي أعطى عناية عظ

وأحضر املعلمني من أملانيا واجملر، حتى جاء عهد بايزيد الثاني بالفرق اخلاصة 

ثم وصل عددها إىل ألف رجل يف عهد السلطان سليم األول ثم تطورت " طوجبى"باملدفعية 

بلية يف عهد السلطان سليم األول ثم تطورت يف عهد السلطان سليم إىل فرق مدفعية ج

أحلق بها قوافل التموين، وقد بلغ عدد البعري املخصص لتموين احلمالت احلربية ضد 

م إىل حنو أثنني وعشرين ألف بعري حمملة بالدقيق، فضاًل عن 426/1054النمسا يف عام 

املؤلفة من الفالحني " وينوق"البغال اليت متاثل عدد البعري وهذه املؤن ارتبطت بفرق آل 

 .ك الذين يقومون باخلدمة مقابل إعفائهم من اجلزيةوالبلغار، أولئ

 .تتقدمان اجليش عند اهلجوم" جبلية جى"أما املدفعية اجلبلية وفرقة مصلحى األسلحة 

أما االنكشارية فهم يرافقون طليعة اجليش ويتبعهم أغواتهم، واثنان من قضاة العسكر 

وراءه بريق احلرب وهو واحملاسبون وأما السلطان فيحيط به حرسه اخلا  وحجابه و

علم الدولة ثم استبدلت به راية الرسول منذ عهد سليم األول، ثم ألوية اجليش الستة 

اخلاصة بفرق اجليش املختلفة خبالف ستة أعالم صغرية للسباهيم املرتزقة وحيتل 

القلب الصدر األعظم والوزراء مع احلاشية اخلاصة بهم ثم يلى هؤالء باشا الروم إيلى 

على أن باشا الروم يتقدم زميله يف . األناضول ثم مجهرة الفرسان اإلقطاعيني وباشا

 .احلمالت األوربية وباشا األناضول يتقدمه يف احلمالت اآلسيوية
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أما املؤخرة فجماعة العتاد واملؤن، وعند ابتداء املعارك يتقدم الصفوف باشا الروم وباشا 

شرف ويدعم كال اجلناحني فرقة مدفعية األناضول أما اجلناح األيسر فهو يف حمل ال

 .يتلوها فرسان السباهني( أقينجى)وأخرى خيالة 

 .أما االنكشارية ففي القلب، وخلفهم السلطان وجبانبه بيدق احلرب وحاشية السلطان

فليس فيه مخر أو . وقد أمجعت املصادر األوربية على روح النظام يف اجليش العثماني

انت منها اجليوش األوروبية وال شك أن هلذه األسباب أخذت قمار أو بغاء، تلك اليت ع

 .ئمًااجليوش العثمانية مكان الصدارة دا
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 املصادر واملراجع

 

عاشور، الطبعة السادسة، مكتبة  عبد الفتاح أوروبا يف العصور الوسطى، سعيد

 .م1400األجنلو املصرية 

 

ن أمحد ابن اياس، القاهرة مطابع الشعب، بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حممد ب

1467. 

 .م1467البالد العربية والدولة العثمانية، ساطع احلصري، بريوت 

 

تاريخ الرتك يف آسيا الوسطى، بارتولد ترمجة أمحد السعيد القاهرة، مطبعة األجنلو 

 .م1400/هـ1200املصرية 

 .م1404/هـ1244الفكر تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي، دمشق، دار 

تاريخ الدولة العلية العثمانية، حممد فريد بك، حتقيق الدكتور احسان حقي، دار 

 .م1400 -هـ 1470النفائس، الطبعة السادسة، 

تاريخ اإلسالم، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، دار الكتاب العربي، الطبعة 

 .م1441 -هـ 1411الثانية، 

 .عبدالعزيز عمر، دار املعرفة اجلامعية، اسكندرية تاريخ املشرق العربي، عمر

جوانب مضيئة يف تاريخ العثمانيني، زيادة أبو غنيمة، دار الفرقان، الطبعة األوىل 

 .م1402/ هـ1472

عبدالعزيز الشناوي، مكتبة . الدولة العثمانية، دولة إسالمية مفرتى عليها، د

 .م1407االجنلو املصرية، مطابع جامعة القاهرة عام 

الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االحنطاط، قيس جواد العزاوي، مركز دراسات 

 .م1444/هـ1414اإلسالم والعامل، الطبعة األوىل 
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وفاء . مجال عبداهلادي، د. الدولة العثمانية، أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ، د

 حممد رفعت مجعة، علي أمحد لنب، دار الوفاء، الطبعة األوىل،

 .م1444/هـ1414

عبدالعزيز سليمان . الشعوب اإلسالمية، األتراك العثمانيون، الفرس، مسلمو اهلند، د

 .م1441/هـ1411نوار، دار النهضة العربية، طبعة 

الشرق اإلسالمي يف العصر احلديث، حسن مؤنس مطبعة حجازي القاهرة الطبعة 

 .م1420الثانية، 

ه، دار البيارق، الطبعة الثامنة، موفق ب ي مرج. صحوة الرجل املريض، د

 .1446/هـ1410

يف أصول التاريخ العثماني، أمحد عبدالرحيم مصطفى، دار الشروق، الطبعة الثانية، 

 .هـ1476/م1406

فلسفة التاريخ العثماني، حممد مجيل بيهم، أسباب احنطاط االمرباطورية العثمانية 

 .م1404شركة فرج اهلل للمطبوعات، بريوت،  -وزواهلا 

حممد حرب، دار القلم، الطبعة الثالثة، . مذكرات السلطان عبداحلميد، تقديم د

 .م1441/هـ1415

حسان علي حالق، دار اجلامعة، . موقف الدولة العثمانية من احلركة الصهيونية د

 .م1406الطبعة الثالثة، 

ري، أمحد نوري النعيمي، مؤسسة الرسالة دار البش. اليهود والدولة العثمانية، د

 .م1440/هـ1410الطبعة األوىل 

يف التاريخ االوربي الوسيط ، مجال الدين فاحل الكيالني ، مكتبة املصطفى ، القاهرة ، 

5711. 
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 هـــذا الكتاب
 

 لخص جوانب عدة من التاريخ العثماني، "
ال سيما التاريخ السياسي وبعض الجوانب الحضارية المهمة، 

لتاريخ هذه الدولة الكبيرة  هوأعجبني بوجه خاص استيعاب
 المترامية األطراف، وفي تضاعيف حقبة زمنية

 .جاوزت الستة قرون عددا
 آلكاديمية والمعاصرة في منهجهبين ا كتابيجمع ال

 ."   مما جعله مرجعا ميسرا مع عرض موجز للمادة

 عماد عبد السالم رؤوف.د.أ
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